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Sammanfattning 

I dagsläget finns ett stort antal broar runt om i Sverige och i världen. De flesta av dessa broar 

uppfyller dagens krav på bärighet, men många gör det inte. Oavsett orsak till bristande 

kapacitet måste åtgärder vidtas för att bristfälliga broars bärighet skall kunna säkerställas. Att 

utföra förstärkningsåtgärder istället för att ersätta med nya konstruktioner kan leda till ett 

flertal fördelar som exempelvis utförandetid, kostnad samt materialförbrukning. I vissa fall är 

att ersätta den enda lösningen, men möjligheter till förstärkning bör undersökas. Även för de 

broar där möjlighet till förstärkning finns bör olika förstärkningsmetoder undersökas för 

bedömning av lämplighet utifrån rådande förutsättningar som budget och befintlig trafik. 

Denna rapport är utförd på uppdrag av WSP i Karlstad, avdelningen för broteknik. WSP har 

på uppdrag av Trafikverket till uppgift att ta fram lämpligt förslag på åtgärd till bro 17-803-1 i 

Karlstad. Denna betongbro för allmän trafik har på grund av stora sättningar förlorat kapacitet 

och är i behov av förstärkningsåtgärder. Vid tidigare förstärkningsåtgärder reparerades brons 

grundläggning samtidigt som åtgärder för eventuellt kvarvarande sättningar genomfördes. Det 

idag kvarvarande förstärkningsarbetet innefattar förstärkning av broplattan som på grund av 

sättningarna måste förstärkas mot böjande moment. I denna rapport undersöks och jämförs 

olika förstärkningsmetoder för den kvarvarande skadebilden på bro 17-803-1. 

För att åtgärda broplattans skadebild finns ett flertal möjliga förstärkningsmetoder. Två 

metoder som behandlas mer ingående vid tillämpning på bro 17-803-1 är förstärkning med 

armerad pågjutning av betong samt förstärkning med kolfiberkompositstavar limmade i 

sågade spår i betongen. För att avgöra vilken av dessa förstärkningsmetoder som kan antas 

vara mest gynnsam, undersöks metoderna utifrån ett antal förutsättningar som sedan jämförs. 

Förutsättningarna som undersökts och jämförts är utförande, kostnad samt miljöpåverkan.  

För att påvisa förstärkningsmetodernas möjlighet att åtgärda skadebilden uppskattas möjlig 

utformning av armerad pågjutning av betong samt av förstärkning med 

kolfiberkompositstavar utifrån förstärkningssystem från Sto Scandinavia AB. Respektive 

förstärkningsmetods uppskattade utformning ligger även till grund för metodernas effekter 

utifrån de förutsättningar som undersöks och jämförs. 

Jämförelsen resulterar i ett flertydigt svar där olika förstärkningsmetoder gynnar olika 

förutsättningar. I jämförelsen påvisas att förstärkning med armerad pågjutning av betong är 

den mest gynnsam metoden utifrån undersökt miljöbedömning samt utifrån ett antal 

utförandeaspekter som kunskap och erfarenhet samt arbetsmiljö. Förstärkning med 

kolfiberkompositstavar är däremot den mest gynnsamma metoden utifrån kostnad och 

utförandeaspekter som utförandetid och hinder för befintlig trafik.  

Utifrån analys av samtliga undersökta metoder och förutsättningar i jämförelsen kan 

kolfiberkompositsystemet StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning, trots sämre 

resultat i undersökt miljöbedömning av ingående material, bedömas som den mest 

gynnsamma förstärkningsmetoden för bro 17-803-1:s broplatta. 
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Abstract 

Today there are many bridges throughout Sweden and around the world. Most of these 

bridges meet today´s requirement of load carrying capacity, but several don´t. Whatever 

reason for lack of capacity, measures must be taken to ensure capacity of deficient bridges. To 

carry out reinforcement measures rather than replacing with new constructions several 

benefits can be achieved including execution time, cost and material consumption. In some 

cases the only solution is to replace, but possibilities of strengthening should be investigated. 

Even for the bridges where possibilities of strengthening measures are available different 

strengthening methods should be investigated for assessment of suitability based on current 

conditions such as budget and existing traffic. 

This report is commissioned by WSP in Karlstad Sweden, Department of bridge engineering. 

WSP is by Trafikverket commissioned the assignment of developing appropriate proposals of 

measures for bridge 17-803-1 in Karlstad. This concrete bridge for public traffic has due to 

large subsidence lost capacity and needs reinforcement measures. At earlier reinforcement 

work the bridge´s foundation was repaired at the same time as measures for any remaining 

subsidence were carried out. The today remaining strengthening work involves strengthening 

of the bridge´s slab that as a result of the subsidence must be strengthened against bending. In 

this report different strengthening methods for the remaining damage of bridge 17-803-1 is 

investigated and compared. 

To repair the bridge´s slab several possible strengthening methods exists. Two methods that is 

investigated more thoroughly when applied to bridge 17-803-1 is strengthening with 

reinforced concrete casting and strengthening with carbon fiber composite rods glued in 

sawed slots in the concrete. To determine which of these strengthening methods that is likely 

to be most favorable, the methods are investigated from a number of conditions which are 

later compared. The conditions that are investigated and compared are execution, cost and 

environmental effects.  

In order to demonstrate the strengthening method´s ability to repair the damage, possible 

design is estimated of reinforced concrete casting and of strengthening with carbon fiber 

composite rods based on strengthening systems from Sto Scandinavia AB. Each strengthening 

method´s estimated design is also the basis for the method´s effects from the investigated and 

compared conditions. 

The comparison gives an ambiguous result where different strengthening methods favor 

different conditions. The comparison shows that strengthening with reinforced concrete cast is 

the most favorable method from investigated environmental effect and from a number of 

execution aspects like knowledge and experience and also working environment.  

Strengthening with carbon fiber composite rods is however the most favorable method based 

on cost and from execution aspects like execution time and obstacle to existing traffic. 
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Based on analysis of all of the investigated methods and conditions in the comparison the 

strengthening system with StoFRP Bar E10C with epoxy based adhesion, despite lower result 

in investigated environmental assessment of used materials, can be assessed as the most 

favorable strengthening method for bridge 17-803-1´s slab. 
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1 Inledning 

Runt om i Sverige och i världen finns ett stort antal betongbroar. De flesta av dessa broar 

uppfyller dagens krav på bärighet men många gör det inte. Detta kan bero på dåligt utfört 

arbete, ej genomtänkt dimensionering, bristande underhåll, försämring på grund av skador och 

slitage eller höjda krav på grund av ökade laster. Således kan bristande kapacitet bero på både 

försämring av den ursprungliga konstruktionen eller önskemål om höjd kapacitet för en 

förövrigt oskadad bro. Oavsett orsak till bristande kapacitet måste åtgärder vidtas för att brons 

bärighet skall kunna säkerställas. Haveri av en bro kan bli oerhört kostsamt, leda till 

personskador och även dödsfall, samtidigt som samhällets infrastruktur påverkas negativt då 

förbindelsen måste stängas av. I vissa fall är den enda lösningen att ersätta bron med en ny 

konstruktion men möjligheter till förstärkning av den befintliga bron bör undersökas. Att 

utföra förstärkningsåtgärder istället för att ersätta kan leda till ett flertal fördelar som till 

exempel utförandetid, kostnad och materialförbrukning. Dessa resursbesparande åtgärder 

gynnar hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 

I Karlstad finns bro, med konstruktionsnummer 17-803-1. Det är en pelarstödd plattbro av 

betong för allmän trafik över Karlstads östra järnvägsförbindelse. Se figur 1. Denna bro har på 

grund av stora sättningar i ändstöd tappat kapacitet och är i behov av förstärkningsåtgärder. 

Bron står idag inför den andra av totalt två förstärkningsetapper. I den första etappen av 

förstärkningsarbetet ersattes bland annat grundläggningen under de utsatta stöden. Den 

återstående förstärkningsetappen innefattar förstärkning av broplattan och är aktuell att 

genomföra i samband med att andra förebyggande underhållsåtgärder skall utföras. För att 

förstärka broplattan finns idag ett flertal olika förstärkningsmetoder som är möjliga att 

genomföra för att uppnå samma mål i form av bärighet, samtidigt som nya metoder utvecklas 

för att göra förstärkningsarbetet mer effektivt. Förutom bärighet finns även andra aspekter av 

förstärkningsmetoderna som med fördel bör beaktas. Även om bron är en relativt vanlig 

brokonstruktion så är brons förutsättningar för förstärkning unika och bör utredas individuellt. 

Förutsättningar som utformning, skadebild, placering, trafik, budget och så vidare gör att man 

inte på förhand kan avgöra vilken förstärkningsmetod som är mest lämplig för förstärkning av 

bro 17-803-1. Att analysera förutsättningarna grundligt för att sedan välja lämplig åtgärd är av 

största vikt. Val av olämplig förstärkningsmetod och dåligt utfört förstärkningsarbete kan i 

olyckliga fall även försämra en bros funktion. 
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Figur 1. Bro 17-803-1 sedd från brons östra sida. 

 

1.1 Bakgrund 

Rapporten är ett individuellt utfört examensarbete för byggingenjörsprogrammet på Karlstads 

universitet. Arbetet är utfört i samarbete med uppdragsgivaren WSP Samhällsbyggnad, 

avdelningen för broteknik i Karlstad. Handledare på WSP är Per Maxstadh, broförvaltare på 

WSP:s kontor i Karlstad samt Christina Malmeteg, brokonstruktör på WSP:s kontor i Örebro. 

Handledare på Karlstads universitet är Carina Rehnström, universitetsadjunkt på Avdelningen 

för energi-, miljö- och byggteknik inom Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. 

Examinator av examensarbetet är Malin Olin, programledare för byggingenjörsprogrammet 

och universitetsadjunkt på Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik inom Fakulteten 

för teknik- och naturvetenskap. 

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar 

samhällsutveckling inom hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö och energi. 

Som konsult inom transport och infrastruktur arbetar de med vägar, broar, järnvägar, hamnar, 

flygplatser och intelligenta transportsystem för både statliga verk och myndigheter samt 

kommunala och privata kunder (WSP 2011a). I bland annat Karlstad och Örebro finns 

avdelning för broteknik. WSP:s huvudsakliga verksamhetsområden inom broteknik är 

projektering, konstruktion, projektledning, bro- och tunnelarkitektur, klassning och 

bärighetsbestämning, besiktning och inspektion, bro- och tunnelreparationer, 

temperatursprickberäkningar, dynamiska analyser samt rådgivning. I Sverige genomför WSP 

även broförvaltningstjänster åt både Trafikverket och ett flertal kommuner (WSP 2011b). 

Som väghållare för väg 236, där bro 17-803-1 befinner sig, står Trafikverket. WSP har på 

uppdrag av Trafikverket Region Väst till uppgift att ta fram lämpligt förslag på åtgärd för den 

dokumenterade kvarvarande skadebilden på bro 17-803-1. Uppdraget från WSP för denna 
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rapport är att studera möjliga förstärkningsmetoder av broplattan med hänsyn till de effekter 

som uppstått på grund av de stora sättningarna i ändstöden. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka hur olika förstärkningsmetoder kan tillämpas för att 

åtgärda de brister i bärighet, som uppstått på grund av sättningarna, för att uppnå full bärighet 

och Trafikverkets krav på leveransstandard för denna typ av vägförbindelse. 

1.3 Mål 

Målet med rapporten är att påvisa effekterna av möjliga förstärkningsmetoder vid tillämpning 

på bro 17-803-1 samt hur de påverkar brons framtida kapacitet. Resultatet av rapporten skall 

sedan kunna användas som underlag för beslut om lämpligt utförande. 

1.4 Problemformulering 

Frågor som besvaras i rapporten: 

 Hur kan olika förstärkningsmetoder utformas för att åtgärda broplattans bristande 

bärighet? 

 Vilka förutsättningar förutom säkerställande av brons kapacitet kan för 

förstärkningsmetoderna variera och i sin tur påverkar valet av lämplig 

förstärkningsmetod? 

 Vilken förstärkningsmetod kan utifrån dessa förutsättningar anses vara den mest 

gynnsamma att genomföra för förstärkning av bro 17-803-1? 

1.5 Avgränsningar 

I rapporten nämns ett antal förstärkningsmetoder. Dock berörs endast två av metoderna mer 

ingående och jämförs sedan vid tillämpning på bro 17-803-1. Förstärkningsmetoderna som 

jämförs är valda utifrån önskemål från uppdragsgivare. Vissa metoder som inte jämförs i 

denna rapport är dessutom redan avvisade utifrån tidigare bedömningar. Antalet metoder är 

även anpassat utifrån projektets storlek för att kunna ge en mer utförlig beskrivning av de 

utvalda förstärkningsmetoderna. De två utvalda förstärkningsmetoderna är förstärkning med 

armerad pågjutning av betong samt förstärkning med kolfiberkompositstavar limmade i 

sågade spår, NSMR, Near Surface Mounted Reinforcement. 

Beräkningar av broplattans förstärkningsbehov och bristande armeringskapacitet är hämtade 

från WSP:s bärighetsanalys. Därför görs endast uppskattningar av respektive 

förstärkningsmetods möjliga utformning baserade på WSP:s befintliga utredningar. 

1.6 Tillvägagångssätt 

Denna rapport är en litteraturstudie av olika förstärkningsmetoder för förstärkning av 

broplattor av betong. En jämförelse genomförs av förstärkningsmetoder vid tillämpning på 

bro 17-803-1. Som grund för jämförelsen uppskattas möjlig utformning av respektive 

förstärkningsmetod för att åtgärda bro 17-803-1:s skadebild. Utifrån nödvändig teori och 
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uppskattad möjlig utformning kan effekter av förstärkningsmetodernas utförande, kostnad 

samt miljöpåverkan undersökas för att sedan jämföras. 

1.7 Rapportens uppbyggnad 

Rapporten är uppdelad i avsnitt för underlättande av läsning om jämförelsens 

tillvägagångssätt. 

Avsnitt 2, Hållbar utveckling, beskriver förstärkning av broar som en del av hållbar 

utveckling utifrån ett generellt perspektiv. Avsnittet är inte inriktat för bro 17-803-1 och 

behandlas därför inte i jämförelsen av förstärkningsmetoder. Avsnittet anses ändå vara av 

största relevans till förhoppningarna om att genom denna rapport uppmärksamma de positiva 

effekter förstärkningsarbeten av broar medför, hur säkerställning av broars kapacitet och 

livslängd tillför en fungerande infrastruktur samt för ett samhälles tillväxt. 

Avsnitt 3, Teori, är uppdelad i sju underrubriker. Den första underrubriken behandlar 

förstärkningsarbeten av betongbroar ur ett generellt perspektiv. I den andra beskrivs bro 17-

803-1 och teorier om brons skadebild. Det två efterföljande underrubrikerna innefattar teori 

om respektive förstärkningsmetod, den ena om armerad pågjutning av betong och den andra 

om förstärkning med kolfiberkomposit. I dessa två underrubriker presenteras även metod för 

uppskattning av respektive förstärkningsmetods utformning på bro 17-803-1. I den femte och 

den sjätte underrubriken beskrivs metod för beräkning av kostnad samt metod för 

miljöbedömning av förstärkningsmetodernas uppskattade utformningar. I den sjunde och sista 

underrubriken till avsnittet Teori beskrivs slutligen hur jämförelsen av 

förstärkningsmetoderna görs. 

Avsnitt 4, Resultat, innefattar resultat av förstärkningsmetodernas uppskattade utformning. 

Avsnittet innefattar även resultat av utformningarnas beräknade kostnader samt resultat av 

genomförd miljöbedömning för förstärkningsmetodernas ingående material. 

Avsnitt 5, Jämförelsen. Resultat av jämförelsen mellan de behandlade förstärkningsmetoderna 

presenteras för sig i detta avsnitt. I resultatet presenteras hur förstärkningsmetoderna varierar 

gentemot varandra med avseende på utförande, kostnad samt miljöbedömning. Detta avsnitt 

är utformat för att objektivt påvisa vilka förstärkningsmetoder som kan antas vara mest 

gynnsamma att välja för bro 17-803-1 utifrån undersökta förutsättningar. 

Avsnitt 6, Diskussion. I detta avsnitt behandlas lämplighet av valda metoder för 

kostnadsberäkning, miljöbedömning samt för jämförelsen. Utifrån uppskattningars och 

genomförda beräkningars eventuella felmarginaler bedöms jämförelsens rimlighet och detta 

avsnitt avslutas med bedömning av den mest gynnsamma förstärkningsmetoden för bro 17-

803-1. 
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Avsnitt 7, Slutsatser. I detta avsnitt framgår slutsatser utifrån den frågeställning som, utifrån 

uppdraget från WSP, legat till grund för arbetet. I avsnittet behandlas även slutsatser om 

arbetets omfattning och om hur arbetet kan utvecklas, dels för bro 17-803-1 men även för 

andra broar i behov av förstärkningsåtgärder. 
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2 Hållbar utveckling 

I dagsläget en bit in i tjugohundratalet kan man konstatera att det finns ett stort antal 

byggnads- och anläggningskonstruktioner av varierande kvalitet och funktion. Samtliga 

konstruktioner försämras med tiden. Vissa av dessa byggnader kommer att behöva ersättas 

eftersom de redan i dagsläget är i för dåligt skick. Men för vissa av de bristfälliga 

konstruktionerna finns möjligheter till förstärkningsåtgärder för säkerställande av framtida 

kapacitet och funktion samt för ökad livslängd. Det är dock så att behovet av 

förstärkningsåtgärder inte endast blir nödvändigt på grund av försämring av den ursprungliga 

konstruktionen. I flera avseenden finns önskemål och krav att öka befintliga byggnaders 

kapacitet för att möta det växande samhällets krav. Detta blir aktuellt speciellt för 

brokonstruktioner efter påtryckningar från trafiksektorn (Täljsten 2006). 

En effektiv och ekonomiskt fungerande väg- och järnvägsinfrastruktur är nödvändig för de 

europeiska transportsystemen. Även om vägtrafiken i dagsläget är ett stort problem på grund 

av stora koldioxidutsläpp, så är den något dagens samhälle blivit beroende av. Det finns 

många exempel i världen som visar att man inte kan bygga bort trafikproblem med nya vägar 

(Bokalders & Block 2009). Därför är det viktigt att förbättringar och underhållsarbeten av 

befintliga vägar sker samtidigt som utvecklingen av miljövänliga bränslen pågår. På senare år 

har även trafiklaster och hastigheter för både väg- och tågtrafik ökat och förväntas öka 

ytterligare. Dessutom flyttas allt fler transporter till tåg som är ett mer miljövänligt alternativ 

(Sustainable bridges 2004). Konsekvensen av detta blir att högre krav ställs på de befintliga 

väg- och järnvägsnäten eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart att ersätta dessa. Vidare 

ställer detta högre krav på broarna som en del av förbindelserna, det vill säga högre krav på 

bärighet och robusthet. För att säkra infrastrukturens pålitlighet och livslängd är det därför 

nödvändigt att undersöka möjligheter till förstärkningsåtgärder av broar där brister påvisas. 

Förstärkningsåtgärder på broar är också att se som hållbara lösningar i mindre sammanhang, 

sett till en kommun eller stad. Ett korrekt genomfört förstärkningsarbete av en bro resulterar i 

relativt kort utförandetid vilket gynnar både kostnaden av förstärkningsarbetet samt 

framkomligheten på vägsträckan. Framkomligheten i sig kan påverka flera av samhällets eller 

stadens funktioner som till exempel närliggande handel, varuflöden och kommunaltrafik. 

Framkomligheten påverkar även trafikens miljöbelastning då trafik i vissa fall tvingas välja 

längre omvägar. Dessutom leder förstärkningen av en bro kanske framför allt till ökad 

säkerhet för invånarna och brukarna av bron. Vid de fall det är möjligt att genomföra 

förstärkningsåtgärder istället för att bygga en ny brokonstruktion medför detta även 

resursbesparingar, då materialåtgången är betydligt mindre och utförandet är mindre 

omfattande. 

Vad det gäller förstärkningsåtgärder på broar ur ett hållbart perspektiv, så är det dock viktigt 

att dessa genomförs efter noggranna förstudier. Att förstärka en bro till en onödigt hög nivå 

eller att utföra åtgärder på varenda bro är inte kostnads- eller resurseffektivt. Framgången av 

en hållbart lyckad förstärkningsåtgärd ligger i att först identifiera den brokonstruktion som av 
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någon anledning har otillräcklig kapacitet samt att man sedan utreder till vilken nivå bron 

behöver förstärkas (Täljsten et al. 2007a). 

2.1 Sustainable Bridges 

År 2003-2007 pågick forskningsprogrammet Sustainable Bridges – Assessment for Future 

Demands and Longer Lives i Europa (Statens geotekniska institut [SGI] 2011). Fritt översatt, 

hållbara broar – bedömning av framtida krav och längre livslängd. Programmet grundades av 

Europeiska Kommissionen. I projektet deltog totalt 32 aktörer från 12 europeiska länder. 

Dessa aktörer var en blandning av konsulter, ägare av spårbroar, entreprenörer, 

forskningsinstitut och universitet. Från Sverige deltog Luleås Tekniska Universitet, Lunds 

Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Banverket, 

Vägverket, Designtech Projektsamverkan AB, Skanska, Statens Geotekniska Institut samt Sto 

Scandinavia AB (Täljsten et al. 2007b).  

Syftet med projektet var att bedöma järnvägsbroars förmåga att möta framtida krav, att möta 

det förväntade scenariot år 2020. Med hänsyn till förmåga att kunna uppta laster från tyngre, 

längre, större antal och snabbare tåg. I projektet ingick även tillhandahållande av medel för de 

broar där brister påvisades. I projektet betraktades alla typer av tågrälsbroar. En prognos över 

trafiken visade då att antalet tågpassagerare skulle fördubblas till år 2020 och att frakttrafik 

via tåg skulle tredubblas under samma period. Tågtransporter blev därmed ett 

prioriteringsområde för EU och en stor summa pengar satsades in i projektet, med en budget 

på över 10 miljoner euro brutto. Målet med projektet var att uppgradera befintliga 

järnvägsbroar i Europa till att klara axeltryck på upp till 33 ton, passagerartåg med hastigheter 

upp till 350 km/h samt att förlänga järnvägsbroars livslängd med 25 procent (Cervenka 

Consulting 2011). 

Genom projektet utvecklades förbättrade rutiner och metoder för inspektion, tester, 

övervakning och tillståndsbedömning av spårbroar. Vidare utvecklades avancerade metoder 

för att säkert kunna göra bedömningar av broars kapacitet samt bättre tekniska lösningar för 

reparation och förbättring av bristfälliga broar (Täljsten et al. 2007b). Två metoder som 

utvecklades ytterligare tack vare detta forskningsprogram var automatiska 

övervakningssystem, med avsikt att ersätta övervakning genom endast okulära inspektioner 

samt förstärkning av broar med CFRP, Carbon Fiber Reinforced Polymer (Sustainable 

Bridges 2006a) (Sustainable Bridges 2006b). 

Bro 17-803-1 är en vägbro och har således aldrig ingått i forskningsprogrammet Sustainable 

Bridges. Ett flertal av programmets framgångar kring metodik inom broteknik är dock i allra 

högsta grad även tillämpbara på vägbroar och för förstärkningsarbetet av bro 17-803-1. 

Huruvida tågtrafikens framtida krav kan påverka bro 17-803-1:s framtid behandlas inte i 

denna rapport men kan bli avgörande då Karlstads östra järnvägsförbindelse passerar under 

bron.  
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3 Teori 

3.1 Att förstärka betongbroar 

Det är väl känt att betong är ett material med hög tryckhållfasthet men sämre draghållfasthet. 

Det absolut vanligaste sättet att förstärka betong, för att öka draghållfastheten, är med 

stålarmering som gjuts in i betongen. En annan egenskap hos betongkonstruktioner är också 

att de har lång livslängd. Det är inte ovanligt att kraven för byggnadens kapacitet ändras eller 

att konstruktionen försämras under den tiden. Detta leder till att den ursprungliga 

stålarmeringen samt betongen blir otillräcklig. Den enda lösningen kan då vara att 

konstruktionen måste ersättas men i många fall krävs endast komplettering av den 

ursprungliga armeringen och betongen (Täljsten 2006). Metodiken kring 

förstärkningsåtgärderna bygger då på att armeringen i den befintliga betongen måste 

kompletteras eller avlastas utvändigt. Kompletteringen kan även tillföras via borrade hål i 

betongen. Detta är beroende av vilken typ av brott konstruktionen måste förstärkas för. 

Brottorsak påverkar väsentligt nödvändig förstärkningsmetod. Brott i en betongplatta kan 

uppstå genom böjande moment, tvärkraft, vridning eller genomstansning. De olika 

brottorsakerna beror på hur konstruktionsdelen belastas och hur den är utformad (Langesten 

1995). Det som varierar dem emellan är i vilken riktning kraften från belastning sprids i 

betongen. En betongplatta kan även gå till brott genom utmattning. Utmattningsbrott uppstår 

då konstruktionen utsätts för många lastväxlingar, till exempel av trafiklast eftersom 

materialens hållfasthet även påverkas av spänningsvariationer (Langesten 2000). 

Spänningsvariationerna sprids i betongen i samma riktningar som kraften från belastningen. 

Därför måste eventuell förstärkning, oavsett för drag-, tvärkrafts-, vridnings- eller 

stansningskapacitet, även ta hänsyn till utmattningsbrott. 

Olika typer av brott: 

Böjande moment: När en broplatta belastas med laster från trafik utsätts plattan för böjande 

moment. Se figur 2. Broplattan utsätts konstant för böjande moment på grund av dess 

egentyngd men belastningen från endast egentyngd är relativt liten jämfört med trafiklaster. 

Då en broplatta utsätts för böjande moment utsätts antingen ovansidan eller undersidan för 

dragkrafter och den andra sidan för tryckkrafter. Vilken sida som belastas med tryck- 

respektive dragkraft är beroende av vilket håll plattan böjs åt. Där tryck- och dragpåkänning 

är noll påverkas inte betongen av det böjande momentet, denna gräns är plattans neutrallager. 

Betongkonstruktioner kompletteras vanligtvis med dragarmering för att uppta dragkrafter från 

böjande moment men i vissa fall krävs även tryckarmering då betongens tvärsnittsarea i den 

tryckta zonen är otillräcklig för att uppta tryckkrafterna (Langesten 1995). 
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Figur 2. Konstruktionsdel utsatt för böjande moment orsakat av punktlast (P). Streckad linje motsvarar delens 

neutrallager. 

Tvärkraft: Under belastning kan även tvärkraftsbrott uppstå i broplattan. Se figur 3. Orsaken 

till tvärkraftsbrott är en komplicerad mekanism och har ännu inte klarlagts fullständigt. En 

kombination av tvärkraftspåverkan och skjuvspänningar i betongen gör att spänningarna 

sprids i flera riktningar. Se figur 4. Genom kombinationen, beroende av armering och 

belastningsfall, bildas koncentrerade sneda dragspänningar med vinkel mellan 30 - 60° i 

förhållande till plattans längdaxel. På grund av de sneda dragspänningarna kan skjuvsprickor 

uppstå och plattan går till tvärkraftsbrott. För att förbättra betongkonstruktioners 

tvärkraftskapacitet placeras tvärkraftsarmering vertikalt eller med en viss vinkel i 

konstruktionen där risk för tvärkraftbrott finns (Langesten 1995). 

Det finns främst tre huvudtyper av tvärkraftsbrott i betong, dessa är: 

1. Livskjuvbrott, kan inträffa där böjande moment inte ger några dragsprickor. Brottet 

uppstår när de sneda koncentrerade dragspänningarna överskrider betongens 

draghållfasthet. 

2. Böjskjuvbrott, inträffar där böjande moment resulterat i böjsprickor. Böjsprickorna 

viker av och utvecklas till sneda skjuvsprickor. Sprickbildningen kan då fortsätta från 

plattans dragna sida till den tryckta. 

3. Livtryckbrott, uppstår av tryckbrott i sneda betongsträvor. Brottet kan uppstå om 

plattan har överdimensionerad tvärkraftsarmering som inte uppnår flytning före 

tryckbrott. Med flytning menas då stålet inte längre deformeras i takt med ökad 

belastning utan fortsätter deformeras under konstant belastning. (Burström 2008a) 

 
Figur 3. Tvärkraftsbrott i en betongkonstruktion orsakat av två punktlaster (P). 
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Figur 4. Normalspänningar (σ) från tvärkraftspåverkan samt skjuvspänning (τ). 

Genomstansning: Genomstansning är en typ av skjuvbrott. Brottet kan uppstå när en broplatta 

belastas till en viss nivå över en pelare. Genomstansning är plattans benägenhet att låta 

pelaren ”tryckas” igenom. Se figur 5. I plattan bildas brottytor som förutsätts ha 45° lutning. 

De teoretiska brottytorna bildar en kon i plattan över pelaren. En betongplattas förmåga att 

motstå genomstansning är först och främst beroende av plattans tjocklek som pelaren måste 

”tryckas” igenom men plattan kan även armeras för bättre genomstansningskapacitet 

(Langesten 1995). 

 
Figur 5. Betongplatta (1) utsatt för genomstansningsbrott orsakad av utbredd last (q) och reaktionskraft (R) från 

pelare (2). 

Vridning: 

En broplatta kan även gå till brott pågrund av vridning. Vridning innebär att broplattan vrids 

kring en axel i dess längriktning. En broplatta kan till exempel utsättas för vridande moment 

då passerande fordon i olika körfält med ett visst avstånd belastar plattan ojämnt. Se figur 6. 

En broplattas förmåga att motstå vridande moment är därför bland annat beroende av 

upplagsförhållande samt spännvidder. Vid de fall risk för vridningsbrott förekommer krävs 

ytterligare armering, så kallad vridarmering (Langesten 1995). 

 

τ 
 

 

 

 

 

σ 
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Figur 6. Broplatta utsatt för vridmoment (T) orsakat av ojämn belastning (P). 

Dimensionerings- och utförandenormer 

För dimensionering och utformning av broar i Sverige gäller idag TK Bro. TK står för 

Tekniska Krav och är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav vid nybyggnation 

och förbättring av broar och andra TK Bro-specificerade byggnadsverk, som till exempel 

stödkonstruktioner (Trafikverket 2009a). I TK Bro är avsnitten om dimensionering med 

avseende på bärförmåga, stadga och beständighet baserade på eurokoder. Eurokoder är en 

standardisering av dimensioneringsregler för byggnadsverk i Europa och ersatte 1 januari år 

2011 Sveriges tidigare dimensioneringsregler i BKR, Boverkets konstruktionsregler. Inom 

Trafikverkets verksamhet började TK Bro gälla 1 juli 2009 och ersatte därmed Bro 2004 som 

baserades på BKR. I TK Bro hänvisas broarbeten med avseende på material, utförande samt 

kontroll till AMA Anläggning. AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och 

publiceras av Svensk Byggtjänst (Rosell 2009), (Boverket 2011). 

För att avgöra hur stor belastning olika broar skall klara görs en bärighetsutredning klassning, 

vilket innebär att bron klassas för en viss maximal belastning. En bärighetsutredning 

klassning innebär för vägbroar att beräkningsmässigt bestämma maximala värden på axel- 

och boggitryck utifrån typfordon med olika belastning, axelavstånd samt antal axlar. 

Maximala värden anges vid färd i eget körfält, färd i vägbanemitt ensam på bron samt färd i 

vägbanemitt och med trafik på motriktad vägbana . I resultatet skall även framkomligheten för 

militära fordon redovisas (Trafikverket 2009b). Storlek på axel- och boggitryck, som den 

utsatta vägsträckan skall tillåta, blir sedan riktlinjen för dimensioneringen av nödvändig 

förstärkning. Hur en bärighetsutredning klassning genomförs återfinns i MB 802, 

Bärighetsutredning av byggnadsverk, som är ett dokument innehållande Trafikverkets 

tekniska krav vid bärighetsutredningar av broar och liknande byggnadsverk (Trafikverket 

2009c). 
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Axeltryck anger last från en av ett fordons hjulaxlar mot vägbanan. Boggitryck anger last från 

en boggi mot vägbanan. En boggi innefattar två eller tre av ett fordons hjulaxlar med inbördes 

avstånd mindre än 2 meter. Se figur 7. (Transportstyrelsen 2010). 

 
Figur 7. Beskrivning av axel- och boggitryck. Till vänster axeltryck (A), till höger boggitryck (B). 

Utifrån bärighet är det allmänna vägnätet indelat i bärighetsklasser (BK). Totalt finns tre 

bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. Varje bärighetsklass beskriver tillåtna viktförhållanden 

från passerande fordon där BK1 tillåter högre fordonsvikter än BK2 och BK3. För BK1 tillåts 

maximalt axeltryck upp till 12 ton och boggitryck upp till 18 ton, detta då avståndet mellan 

axlarna är större än 1,3 meter men mindre än 1,8 meter. För större laster ställs även krav på 

bland annat specialfjädring (SFS 1998:1276). 

3.1.1 Utförande 

Ett förstärkningsarbete oavsett metod och skadebild kan delas in i tre faser, innan 

förstärkning, under förstärkning och efter förstärkning, där alla tre faser är viktiga för ett 

lyckat projekt. Innan förstärkning påbörjas bör en ordentlig förstudie göras av det berörda 

objektet som skall förstärkas. Huvudsyftet med den första fasen är att få tillräcklig 

information och förståelse av objektet samt förstärkningsbehovet för att kunna göra ett korrekt 

val av förstärkningsmetod. I den andra fasen, under förstärkning, följs reglerna gällande 

hantering, utförande och säkerhetsföreskrifter. I den andra fasen bör även den största delen av 

kvalitetskontroller utföras och följas upp. I den tredje och sista fasen görs den sista 

utredningen som omfattar uppföljning av förstärkningsarbetet. I vissa fall görs här även 

ytbehandlingar som till exempel målning och skyddsbehandling av förstärkningsmaterialen 

(Täljsten 2006). 

3.1.2 Förstudie 

Den förstudie som beskrivs nedan baseras på FRP Strengthening of Existing Concrete 

Structures - Design Guidelines (Täljsten 2006). Den i boken beskrivna förstudien gäller för 

förstärkning av betongbro med kolfiberkomposit. Samma metodik för förstudie kan dock 

enkelt tillämpas för andra förstärkningsmetoder då förstudien i boken till viss del utgår ifrån 

att undersöka kolfiberkompositförstärkningens lämplighet. 

Val av lämplig förstärkningsmetod kräver en noggrann undersökning av den bro som skall 

förstärkas samt anledning till förstärkning. För att fatta ett korrekt beslut måste information 

och kunskap om den befintliga bron införskaffas. En utredning av befintlig information bör 

göras. I den informationen kan frågor som historia om bron, ritningar, lasthistorik och tidigare 
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reparationer ingå. Det bör även utredas vilka krav som ställdes på originalkonstruktionen och 

vilka krav som ska ställas på den förstärkta bron utifrån klassningsberäkningar.  

Viktigt är även att utreda vilket skick bron befinner sig i för att kunna avgöra befintlig 

klassning. Att kartlägga den befintliga konstruktionens skick kan vara mycket komplicerat 

och tidskrävande, speciellt för betongkonstruktioner. Faktorer som bör kartläggas i den 

befintliga konstruktionen är mängd och placering av stålarmering, korrosion i stålarmeringen, 

klorid- och karbonatiseringsdjup i betongen, tryck-, spräck- och skjuvhållfasthet i betongen 

samt sprickbildning. Normalt utförs olika inspektioner av konstruktionen som underlag till 

beslut. Vanliga inspektioner som genomförs är bland annat så kallad huvudinspektion och 

särskild inspektion med specifikt fokus. Om förstärkning är aktuell på grund av skador eller 

annan nedsättning av den befintliga konstruktionens bärighet bör även orsaken utredas i 

förstudien för ett lyckat förstärkningsarbete. 

För att välja lämplig förstärkningsmetod krävs även att faktorer som påverkar förstärkningen 

kartläggs. Faktorer kan vara ythållfastheten där förstärkningen skall fästas, betongytans 

fukttillstånd och luftfuktighet. Dessa är särskilt viktiga för förstärkning med kolfiber men 

olika förstärkningsmetoder kräver att olika faktorer undersöks. Ofta när det handlar om 

betongkonstruktioner, är det endast en komponent av konstruktionen som behöver förstärkas. 

Det kan bland annat vara en balk, pelare eller en platta. Det är då även viktigt att ha god 

förståelse om konstruktionen och de olika delarnas sammansättning och funktion. En 

förstärkningsåtgärd av en del kan innebära att förstärkningen påverkar och överför problem 

till andra delar i konstruktionen eller anslutna konstruktioner. Detta kan bland annat leda till 

att brons funktion förändras, att dess kapacitet äventyras och att risk för deformation ökar. Till 

exempel kan förstärkningens egentyngd överföra problem till andra bärande delar av 

konstruktionen. 

Vid utredningen av bron är det även viktigt att erhålla en klar bild av den närliggande miljön. 

Detta för att kunna utreda hur den tänkta förstärkningsmetoden kan påverka den omgivande 

miljön samt hur den omgivande miljön påverkar förstärkningen. Effekten av förstärkningen 

och arbetets miljöpåverkan bör hållas till ett minimum och påverkar de olika metodernas 

lämplighet. 

För att välja lämplig förstärkningsmetod är det dock inte enbart viktigt att undersöka den bro 

som skall förstärkas. Utöver information om bron krävs även information och kunskap om de 

olika förstärkningsmetoderna som finns. Denna information och kunskap är nödvändiga för 

att utreda huruvida en förstärkningsmetod är genomförbar för att åtgärda brons bärförmåga. 

Utifrån detta kan det dock visa sig att flera metoder är tillämpbara för den önskade 

förstärkningen. För att vidare göra en bedömning av den mest lämpliga förstärkningsmetoden 

finns andra förutsättningar som påverkar valet. Utförande, ekonomi och miljöpåverkan är tre 

faktorer som kan variera stort mellan de olika metoderna och bli avgörande för valet. 
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3.1.3 Förstärkningsmetoder 

En brokonstruktion består av underbyggnad, till exempel pålning och pelare, och 

överbyggnad, till exempel balkar och platta. För att förstärka de olika komponenterna i en 

brokonstruktion finns idag ett flertal olika förstärkningsmetoder. Flera av dessa metoder går 

att tillämpa för att förstärka olika komponenter och olika typer av brott och de är inte 

specifika för just brokonstruktioner, utan går att tillämpa för både hus- och 

anläggningsbyggnader av betong. En stor skillnad mellan hus- och anläggningsbyggnader är 

belastningen de utsätts för. Husbyggnader har oftast en relativt konstant belastning under hela 

dess livslängd medan anläggningskonstruktioner ofta utsätts för varierande rörliga laster från 

vatten eller trafik. Denna skillnad behöver dock inte vara avgörande för en 

förstärkningsmetods lämplighet utan påverkar endast förstärkningens dimensionering. 

Förstärkningsmetoder som berörs i denna rapport är dock endast riktade till förstärkning av 

broar. 

Två metoder som är aktuella förstärkningsalternativ för bro 17-803-1:s broplatta är dels en 

traditionell armerad pågjutning av betong. Den andra metoden är med dragarmering bestående 

av kolfiberkomposit CFRP, Carbon Fiber Reinforced Polymer, då kolfiberkompositstavar 

fästs i sågade spår i betongen enligt metoden NSMR, Near Surface Mounted Reinforcement. 

Dessa två metoder är de förstärkningsmetoder som behandlas mer ingående för att sedan 

jämföras i denna rapport. För att åtgärda skadebilden som uppstått för broplattan, på grund av 

de stora sättningarna, finns även andra genomförbara metoder. Några av dessa metoder är 

dock redan bortvalda av WSP utifrån tidigare undersökningar och resonemang. 

Innan beslut om att dela upp förstärkningsarbetet i två etapper diskuterades möjligheter att 

genomföra förstärkningsåtgärder för att åtgärda hela brons skadebild. Ett alternativ som 

diskuterades för detta var att lyfta överbyggnaden till ursprunglig nivå alternativt tillräckligt 

för att återfå tillräcklig kapacitet. Detta skulle då göras i samband med att grundläggningen 

reparerades. För att utföra ett lyft av överbyggnaden uppmärksammades dock två problem, 

betongens deformation och krypning samt armeringens töjning. Båda dessa faktorer har 

uppstått under den långa tid sättningarna utbildats. Ett eventuellt lyft skulle därför behöva ta 

hänsyn till dessa problem. Ett annat alternativ inför de första förstärkningsåtgärderna var även 

att ersätta bron med en ny konstruktion i samma läge (J&W 2000-2002).  Båda dessa 

alternativ valdes dock bort initialt och är heller inte aktuellt då endast den andra etappen 

kvarstår. 

I dagsläget då grundläggningen är reparerad och det endast är broplattans skadebild som 

kvarstår, har ett antal andra metoder diskuterats. En metod är att göra en uppspänning av hela 

överbyggnaden. En annan är att genomföra åtgärder för att ändra det statiska systemet. Båda 

dessa alternativ är dock även de bortvalda av WSP (WSP 2011c). 

Förstärkningsmetoder med kraftarmering som fästs nära eller på betongens yta går även att 

genomföra med andra material än CFRP-stavar. Bland annat förekommer utanpåliggande 

armering i form av stålplåtar, som kan betraktas som ett mer traditionellt val. Även andra 
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sorters kompositmaterial bestående av glasfiber, aramidfiber eller blandningar av de olika 

fibermaterialen förekommer. De olika kompositerna för förstärkning förekommer även i andra 

utföranden än som stavar, bland annat som vävda ark eller laminat (Täljsten 2006). De olika 

fiberkompositmaterialen och utföranden förklaras närmare i avsnitt 3.4 Förstärkning med 

kolfiberkomposit. 
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3.2 Bro 17-803-1 

Bro 17-803-1 är en vägbro för allmän trafik och byggdes år 1970. Bron finns i Karlstad på 

väg 236. Vägen går öster om Karlstads centrum och sträcker sig från E18 i norr till Hammarö 

i söder. Vägen kallas även för Hammaröleden. På vägen, intill Kroppkärrssjön, finns bro 17-

803-1. Brons utformning är dessutom anpassad efter en mindre väg, Fjellstedtsgatan samt 

Karlstads östra järnvägsförbindelse som passerar under bron. Se figur 8. Vägen är en hårt 

trafikerad väg, både av personbilar och av kommersiell trafik då vägen utgör en viktig 

förbindelse mellan E18, Karlstads inre delar samt Hammarö. 

 
Figur 8. Karta över Karlstads centrum. Bro 17-803-1 utmärkt med röd cirkel. (Eniro 2011). 

År 2000 tog Vägverket (del av nuvarande Trafikverket) över väg 236 från Karlstads kommun 

som tidigare varit väghållare. Vid en tidigare inspektion av bron, utförd av kommunen, 

upptäcktes att två av lagren vid det norra landfästet inte längre hade kontakt med 

överbyggnaden och att stödet troligen var av på mitten, vilket senare visade sig stämma. På 

grund av detta blev Flygfältsbyrån, FB, i Göteborg inkopplad som utifrån de okulära bristerna 

beskrev trolig skadeorsak och upprättade ett förslag till åtgärd. En akut åtgärd blev att 

montera stålplåtar för att åter få lagren verksamma. Detta var den enda åtgärd som utfördes 

innan bron övertogs av Vägverket och vidare utredningar vidtog. 

När Vägverket tog över driften av vägen och bron lämnades en summa pengar av kommunen 

för att åtgärda dessa skador. Detta ledde till att J&W, AB Jacobson & Widmark (nuvarande 

WSP), på uppdrag av Vägverket Region Väst fick fortsätta utredningen av möjlig skadeorsak, 

göra en bedömning av dokumenterade skador samt lämna förslag på åtgärder till de 

konstaterade skador och sättningar som upptäckts i den tidigare undersökning av FB enligt 

Per Maxstadh
1
. 

                                                 
1
 Per Maxstadh broförvaltare WSP, Karlstad. Mejlkontakt 2011-02-02. 

Bro 17-803-1 
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3.2.1 Konstruktionens förutsättningar 

Bron är en kontinuerlig pelarstödd plattbro uppbyggd av armerad betong. Brokonstruktionen 

är totalt 71 meter lång och broplattan är 15,2 meter bred, där respektive körfält är 7 meter 

brett. Broplattan är huvudbärverk, den är självbärande. Plattan bär last i brons längdriktning 

vilket innebär att den överför laster till pelare och stöd i underbyggnaden, till skillnad från 

brobaneplattor som bärs upp av till exempel underliggande balkar. Vid nybyggnationen 

pålades samtliga stöd med spetsburna betongpålar där den största delen av lasten tas upp via 

spetsen. De mellanliggande stöden är pålade med lutande pålning vid marknivå och ändstöden 

med vertikala pålar under bottenplattor förhöjda i tillfartsbankarna. Broplattan vilar på fyra 

stycken pelarrader med fyra pelare vardera som mellanstöd samt två stycken ändstöd vid 

tillfartsbankarna (BaTMan 2011a) (Ritning 1969a). 

Bron befinner sig i klimatzonen, Bro zon 5 (BaTMan 2011a). Klimatzonen beskriver 

områdets klimatmässiga påverkan på konstruktionen i form av havsklorider, fuktighet och 

temperatur. Sverige är indelat i sex klimatzoner där zon 1-3 följer kusten och zon 4-6 

beskriver inlandszoner. Se figur 9. (BaTMan 2011b). 

 

Figur 9. Klimatzoner för brokonstruktioner i Sverige (BaTMan 2011b). 

Detaljerad information om den ursprungliga konstruktionens ingående material, placeringar 

samt mått finns i ritningar av den befintliga konstruktionen. I ritningarna Överbyggnad mått, 

Överbyggnad armering samt Sammanställning framgår bland annat spännvidder, 

betongkvalitet, broplattans dimensioner samt den använda armeringens kvalitet, dimensioner 

och placering. Samtliga ritningar för den befintliga konstruktionen finns tillgängliga i 

broförvaltningssystemet BaTMan. I systemet finns även ritningar med samma sorts 

information för den första förstärkningsetappen. BaTMan är ett managementsystem för 
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effektiv bro- och tunnelförvaltning. Systemet innefattar bland annat en sökbar databas med 

information och förvaltningsfunktioner för nära 27 000 broar i Sverige (BaTMan 2011c). 

Trafikverket är en av systemets användare, därav är bro 17-803-1 en av broarna i databasen . 

Förutom brons ritningar finns även annan information för effektiv förvaltning om bland annat 

tillåten last och markförhållanden. 

Annan nödvändig detaljerad information om konstruktionen som utreds genom tester och 

inspektioner av den befintliga konstruktionen berörs närmare i respektive förstärkningsmetods 

teoridel. Detta eftersom de olika förstärkningsmetoderna kräver olika tester och inspektioner 

av konstruktionen. För jämförelse av respektive förstärkningsmetod antas dock nödvändiga 

tester samt inspektioner vara godkända. 

 

 
Figur 10. Bro 17-803-1 med grundläggning, vy från öster. Del av ritning Sammanställning (Ritning 1969a). 

 

Figur 11. Bro 17-803-1, armeringsritning överkant i broplattan. Del av ritning Överbyggnad armering (Ritning 

1969b). 
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Figur 12. Bro 17-803-1, vy ovanifrån. Del av ritning Sammanställning (Ritning 1969a). 

 

 

Figur 13. Tredimensionell modell av bro 17-803-1:s utformning över underliggande väg och järnväg. Vy från 

nordost. (Utformad utifrån ovan nämnda ritningar). 

3.2.2 Skadeorsak 

Efter en jämförelse mellan avvägningar och relationsritningar konstaterades att stora 

sättningar vid ändstöd och intilliggande stöd inträffat. Sättningar på uppemot 20 cm för 

ändstöden och cirka 10 cm för de intilliggande stöden som är placerade vid släntfoten till 

respektive tillfartsbank. De två mittersta stödens sättningar var betydligt mindre på 3-5 cm 

respektive 2-4 cm. På grund av sättningarna har bron förlorat sin teoretiska bärighet vilket 

påvisats genom beräkningar. Mer omfattande geotekniska undersökningar utfördes. 

Undersökningarna visade att jorden under bron består av sand och silt, men även av skikt av 
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lös lera med stor mäktighet på stora djup, vilket inte framgår av relationshandlingarna. Leran 

som är mer sättningskänslig än sand och silt, ansågs som trolig orsak till sättningarna. Efter 

kontrollberäkning av förväntad sättning i banken konstaterades att teoretisk sättning 

överensstämde väl med verklig sättning. Vidare kunde stödsättningar fastslås som den direkta 

orsaken till att bron tappat kapacitet i överbyggnaden och gav en förklaring till skadebilden 

genom påhängslaster på brons pålning. Den naturligt lagrade jorden under bron är 

kompressibel. De stora lasterna från trafiken samt de 8-10 meter höga tillfartsbankerna, som 

var uppbyggda av enbart muddermassor av sand från älven, har lett till att jorden sjunkit. På 

grund av de sjunkande jordmassorna har krafter överförts till pålarna via friktion och 

vidhäftning. Denna påhängslast antogs uppgå till 500 - 900 kN/påle vilket vida överskred den 

dimensionerande pållasten på cirka 450 kN. De extra lasterna som belastade pålarna har med 

största sannolikhet medfört att pålningen har dragit av bottenplattan vid det norra ändstödet på 

grund av de ojämna förskjutningarna, alternativt att pålningen har gått till brott. Eftersom inga 

övriga skador i överbyggnaden kunde konstateras, var detta bevis för att skadan inte uppstått 

på grund av laster uppifrån i form av trafiklaster (J&W 2000-2002). 

3.2.3 Bedömning av skador 

För att vidare göra en bedömning av skadebilden krävdes kännedom om kvarvarande 

sättningar. Att avgöra om sättningarna upphört eller storlek på förväntade kvarvarande 

sättningar visade sig vara svårt. Försök att ge besked om detta genomfördes genom 

portrycksmätningar men misslyckades. Istället jämfördes J&W:s mätningar av sättningarna 

som utfördes år 2000 med Karlstads kommuns tidigare mätningar år 1993. Resultatet visade 

att sättningarna i stort sett stått stilla under denna period och utifrån denna jämförelse antogs 

att kvarvarande sättningar kunde begränsas till 5% (J&W 2000-2002). 

Grundläggningen för det norra, södra och de respektive intilliggande stöden befarades ha 

betydande kapacitetsnedsättningar på grund av de stora sättningarna som de utsatts för. Det 

fanns dock inget säkert sätt att verifiera eventuell återstående bärförmåga i pålarna. Inte heller 

för att kontrollera grundläggningens skick eller eventuella skador vid stöden. Beräkningar för 

att bedöma bärförmågan av de befintliga pålarna genomfördes för att ge en grund till 

kapacitetskontroll av grundläggningen. Vid dessa beräkningar beräknades bärförmågan endast 

som mantelfriktion då man inte kunde utesluta att pålarna inte slagits till stopp mot fast 

botten. Förutsatt att samtliga pålar fortfarande var verksamma visade dessa beräkningar att 

tillräcklig lastkapacitet inte uppnåddes endast genom mantelfriktion. Osäkerheten kring 

lastkapaciteten ledde till att det ansågs nödvändigt att akut åtgärda grundläggningen för 

ändstöden. För de relativt små sättningarna som de mittersta stöden utsatts för gjordes 

däremot bedömningen att eventuellt mycket små sättningar kvarstod och att de pålarna var 

oskadda med tillräcklig kapacitet. (J&W 2000-2002). 

Vid klassningsberäkningen som påbörjades för att bestämma kapacitet för axel- och 

boggitryck (A och B) kontrollerades brons överbyggnad utmed tre strimlor. Två av dessa 

lades centriskt över de yttersta pelarraderna och den tredje centrisk över den ena pelarraden 
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däremellan. Utifrån denna kontroll kunde konstateras att broplattan fått betydande nedsättning 

av böjmomentkapacitet i överkant medan broplattan i underkant har överkapacitet på de flesta 

ställen. Se figur 14. Trots den dåliga bärigheten i ett antal kritiska snitt i överbyggnaden har 

inga skador påträffats på broplattan vid utförda okulärinspektioner och sprickkarteringar. 

Endast jämnt fördelad mindre sprickbildning på mindre än 0,5 mm har påträffats. Eftersom 

inga betydande skador kunde påvisas bedömdes undertrampet av den teoretiska bärigheten i 

överbyggnaden som ej akut. Bron kunde därmed tillåtas utan förstärkning för bärighetsklass 1 

(BK1) samt för dispenstransporter med boggitryck upp till B=23 ton, under förutsättning att 

täta inspektioner utfördes (J&W 2000-2002). Ett antagande till att inga skador uppstått är att 

sättningarna i marken har utbildats under lång tid. Materialen betong och stål har med 

sättningarnas långsamma hastighet kunnat anpassa sig. 

Figur 14. Nedsättning av böjmomentkapacitet i överkant. Orsakat av stödförskjutningarna i ändstöd och 

intilliggande stöd. 

3.2.4 Tidigare åtgärder 

År 2003 gjordes de första åtgärderna på bron. Efter undersökningar om lämplig 

förstärkningsmetod fattades beslut om att i en första etapp endast åtgärda de akuta problemen 

medan täta inspektioner av broplattan skulle fortsätta. För både det norra och det södra 

ändstödet installerades ny grundläggning med ny pålning. Brons ändar pallades upp och de 

gamla bottenplattorna togs bort. Därefter monterades nya pålar genom borrade hål i den 

befintliga brobaneplattan. En avlastning av sättningsgivande last från tillfartsbankerna skulle 

begränsa sättningarna samt avlasta påhängslasterna vid ändstöden. En avlastning på 10% av 

effektivspänningarna i lerlagret under det södra stödet bedömdes vara tillräckligt, något 

mindre under det norra. Avlastningen genomfördes genom att jordfyllning i tillfartsbankarna 

ersattes med lättfyllning av cellplast. Denna avlastning bedömdes även vara tillräcklig som 

åtgärd för att säkerställa lastkapaciteten i grundkonstruktionen till de intilliggande stöden 

(J&W 2000-2002). 
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Figur 15. Bro 17-803-1:s södra ändstöd. 

 

  

Figur 16. Bro 17-803-1:s norra ändstöd. 

Den enda åtgärd som genomfördes för broöverbyggnaden i denna etapp var förstärkning av 

broplattan i anslutning till vägbankarna över ändstöden. Detta gjordes genom en 90 mm tjock 

armerad pågjutning av betong på ovansidan som sträckte sig 4,8 meter in på broplattan. Se 

figur 15. (Ritning 2003a). 
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Figur 17. Tidigare pågjutning. 1. Broplatta, 2. Ändstöd, 3. Pågjutning (blåmarkerad). Ritad utifrån ritning 

Ombyggnad stöd 1, 6, mått (Ritning 2003a). 

Under den första etappen krävdes att bron stängdes av från alla trafik under 

förstärkningsarbetet, vilket betydde att trafiken under denna period fick ledas om. För den 

andra förstärkningsetappen finns önskemål om förstärkningsarbete som påverkar befintlig 

trafik så lite som möjligt för att inte orsaka onödiga förseningar som bland annat kan leda till 

stora samhällskostnader. Beroende av vald förstärkningsmetod för broplattan skapar 

körfältens bredd (7 meter) möjlighet till dubbelriktad trafik i ett körfält, medan 

förstärkningsarbete utförs för det andra körfältet. Därför undersöks respektive 

förstärkningsmetods förutsättningar för att utföras i två omgångar, en för varje körfält. 

3.2.5 Kvarstående förstärkningsarbete 

Efter beslut om fortsatta inspektioner och sprickkartering, istället för förstärkning, lades 

klassningsberäkningen åt sidan och slutfördes inte i samband med den första 

förstärkningsetappen. Vid tillståndsbedömningen ansågs kompletterande 

förstärkningsåtgärder som ej akuta och inga ytterligare skador har påträffats. På grund av den 

teoretiskt bristande bärförmågan och för att avsluta behovet av täta inspektioner är det idag 

viktigt att åtgärda även dessa brister. Ytterligare anledning till att det idag är aktuellt att utföra 

den andra etappen av förstärkningsarbetet är att även andra förebyggande underhållsåtgärder 

är planerade, till exempel utbyte av kantbalk, räcke och tätskikt. De planerade 

underhållsåtgärderna är oberoende och skall genomföras oavsett vilken förstärkningsmetod 

som genomförs enligt Per Maxstadh
2
. 

I samband med projektering av den andra etappen, står det nu klart att broplattan behöver 

förstärkas i överkant för böjande moment. I överenskommelse med Trafikverket och efter de 

studier som gjorts av brons bärighet i oskadat tillstånd, det vill säga utan stödförskjutningar, 

har beslutats att förstärka bron för boggitryck B= 25 ton. Bro 17-803-1:s tvärkrafts- samt 

                                                 
2
 Per Maxstadh, Broförvaltare på WSP, Karlstad. Personliga möten. 2011. 
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genomstansningskapacitet har påvisats vara relativt låg men har bedömts som tillräcklig. 

Broplattan behöver heller inte förstärkas för vridning. 

I samband med klassningsberäkningar har tre armeringsbehovsdiagram tagits fram som 

beskriver skadebilden i broplattans överkant, framtagna av Christina Malmeteg på WSP
3
. 

Armeringsbehovet är uträknat i tre strimlor i brons längdriktning över pelarna, varje strimla är 

en meter bred. Ett diagram finns för strimlan över de västra pelarna, ett för strimlorna över de 

mellersta pelarna och ett diagram för strimlan över de östra pelarna. Höjdaxeln i diagrammen 

anger armeringsmängd i mm², det vill säga armeringens tvärsnittsarea. Längdaxeln anger 

meter i brons längdriktning sett från brons östra sida. Se Figur 18, 19 och 20. 

I diagrammen kan först och främst två kurvor avläsas. En för befintlig armering i broplattans 

överkant samt en kurva för erforderlig armering av armeringskvalitet Ks600ST. Erforderlig 

armering är för att bron skall klara maximalt boggitryck på 25 ton. Toppar på kurvan för 

befintlig armering motsvarar överkantsarmering över pelare där större dragkrafter 

uppkommer. Dalar på samma kurva motsvarar fält på broplattan där minst överkantsarmering 

finns. Utifrån dessa två kurvor tolkas var bron har otillräcklig armering, utmed respektive 

strimla. Utifrån armeringsbehovsdiagrammen samt armeringsritningar för den befintliga 

konstruktionen, kan underskottet av armering lokaliseras samt skadebilden tydliggöras 

grafiskt över broplattans yta. 

 

Figur 18. Armeringsbehovsdiagram för västra pelarraden där 0 meter är vid brons södra ändstöd. (Röd kurva = 

Befintlig armering. Blå kurva = Erforderlig armering för boggitryck 25 ton) (WSP 2007).  

                                                 
3
 Christina Malmeteg, brokonstruktör på WSP, Örebro. Mejlkontakt. 2011-04-27 
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Figur 19. Armeringsbehovsdiagram för mellersta pelare där 0 meter är vid brons södra ändstöd. (Röd kurva = 

Befintlig armering. Blå kurva = Erforderlig armering för boggitryck 25 ton) (WSP 2007). 

 

Figur 20. Armeringsbehovsdiagram för östra pelarraden där 0 meter är vid brons södra ändstöd. (Röd kurva = 

Befintlig armering. Mörkgrön kurva = Erforderlig armering för boggitryck 25 ton) (WSP 2007). 

 

Diagrammen är framtagna utifrån bärighetsutredning klassning genomförda enligt MB 802. 

Beräkningarna utfördes i tre etapper. I den första etappen genomfördes klassningsberäkningar 

för bron i oskadat skick, det vill säga utan stödförskjutningarna. I den andra etappen fattades 
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beslut utifrån resultaten från den första etappen om vilket axel- och boggitryck bron skall 

förstärkas för. I den tredje etappen genomfördes klassningsberäkningarna för bron i skadat 

skick, det vill säga med stödförskjutningarna.  
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3.3 Förstärkning med armerad pågjutning av betong 

Förstärkning av en brobaneplatta i betong kan genomföras med en kompletterande 

stålarmerad pågjutning av betong. Att förstärka en betongbro med denna metod kan anses 

vara en traditionell och väl beprövad metod. Materialkombinationen med stål och betong är 

en utav de mest förekommande materialkombinationerna i byggbranschen och har använts 

under lång tid. Det finns goda kunskaper om materialens egenskaper och hållfasthet. För 

förstärkning av broplatta genom armerad pågjutning av betong, finns krav för dimensionering 

och utformning beskrivna i TK Bro avsnitt M.3 Förbättring, Betongkonstruktioner 

(Trafikverket 2009d). Krav på material, utförande och kontroll anges i AMA Anläggning, 

EBE.1212 - Betonggjutning kategori A vid reparation av bro (AMA 2010a). Kategori A 

motsvarar de krav som Trafikverket ställer på det tekniska innehållet och tillämpningen av 

kontrollmetoder av produktionsresultat. Kategori A samt materialutförande och kontroll enligt 

AMA gäller alltid enligt TK Bro. 

Förstärkningsmetoden innebär att nödvändig armering placeras i gjutformar på den befintliga 

betongkonstruktionen. I formarna gjuts sedan den nya betongen som bildar ett kompletterande 

lager. Under stelningen fäster den nya betongen på den befintliga betongens yta och ökar 

därmed konstruktionsdelens tvärsnitt. Det nya tvärsnittet kan då till stor del tillräknas 

pågjutningens hållfasthetsegenskaper. Tack vare formarna kan pågjutningen utföras på såväl 

vertikala samt horisontella ytor. Pågjutningen kan utföras både på konstruktionsdelens 

ovansida samt undersida. Beroende på pågjutningens läge och konstruktionsdelens belastning 

kan den nya betongen och armeringen uppta belastningar på samma sätt som 

konstruktionsdelens befintliga betong.  

Som tidigare nämnts förstärks betong med stålarmering för att öka dess draghållfasthet. Ett 

lämpligt användningsområde för denna förstärkningsmetod är därför på betongytor utsatta för 

böjande moment, då pågjutningen utförs på konstruktionsdelens dragna sida. En pågjutning 

kan även användas för att uppta tryckspänning. Det nya tvärsnittet ger även positiva effekter 

på kapaciteten för tvärkraft och genomstansning genom att tvärsnittshöjden ökar. 

3.3.1 Ingående material 

Betong 

Betong är ett byggmaterial med god beständighet, formbarhet, tryckhållfasthet och förmåga 

att motstå klimatiska påfrestningar. Beståndsdelarna i betong är först och främst cement, 

vatten och ballast. Ibland tillförs även tillsatsmedel och tillsatsmaterial. Cement och vatten 

bildar tillsammans cementpastan som binder ihop ballasten. Cementpastans egenskaper 

avgörs främst av vct-talet, vattencementtalet. I cementpastan blandas ballasten, som är en 

benämning för bergartsmaterial, till betong. Ballasten kan bestå av sten, grus och sand 

beroende på önskad kornstorlek. För pågjutningar skall kornstorleken anpassas efter 

gjutningens tjocklek men får inte överskrida gjutskiktets halva tjocklek. Beroende på 

mängderna av de olika beståndsdelarna kan betong framställas med olika egenskaper, till 

exempel olika hållfasthetsklasser. Hållfasthetsklasserna ligger sedan till grund för 
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dimensionering av betongen. Ett antal hållfasthetsklasser för betong är till exempel C28/35, 

C30/37, C32/40, C35/45 och C40/50, där talen beskriver tryckhållfasthetsegenskaper angivna 

i MPa. 

Förutom blandningen av cement, vatten och ballast tillsätts ibland även tillsatsmedel och 

tillsatsmaterial för att ge betongen andra egenskaper. Egenskaper som kan vara önskvärda att 

påverka är bland annat konsistensen, arbetbarheten, frostbeständigheten, 

sättningsbenägenheten samt tillstyvnadstiden. 

Härdningen av betong sker genom en kemisk reaktion mellan cement och vatten. Härdningen 

påbörjas successivt direkt då beståndsdelarna blandas. Hela härdningsförloppet kan delas in i 

tre stadier innan betongen klassas som hårdnad betong. Normalt sker hela härdningsförloppet 

under 28 dagar. Se figur 21. De tre faserna kan uttryckas som färsk betong, ung betong samt 

hållfasthetstillväxt. I den första fasen, färsk betong, har reaktionen inletts och en viss 

tillstyvnad har börjat. Betongen kan ändå lätt formas och bearbetas i gjutformen. I den andra 

fasen, ung betong, sker förändringar av betongens egenskaper hastigt och det är nu själva 

hårdnandet startar. Under denna fas är betongen känslig för uttorkning, vibrering och 

temperaturpåverkan som bland annat kan leda till sprickbildning och bristfällig härdning samt 

frysning. I den tredje fasen, hållfasthetstillväxt, påverkas betongen betydligt mindre av yttre 

faktorer som i den andra fasen. Hållfasthetsegenskaperna är dock inte fullt utvecklade men 

egenskaperna liknar ändå den hårdnade betongens egenskaper (Burström 2008a). 

 

 

 

Figur 21. Schematiskfigur av betongs hårdnande. Ritad från figur 12.17 i byggnadsmaterial (Burström 2008b) 

Betong kan innehålla hälso- och miljöskadliga ämnen men är idag ett accepterat 

byggnadsmaterial. Ofta är olika tillsatsmedel de ämnena med sämst hälso- och 

miljöegenskaper. Betongkonstruktioner innebär ofta även stor materialåtgång vilket ökar 

mängden av de skadliga ämnena. Tillsatsmedel bör därför om möjligt undvikas och tillförsel i 

betongen bör ske vid slutna system för att minska risken för arbetsmiljörisker. Det absolut 

vanligaste är även att färdigblandad betong fraktas till arbetsplatsen i samband med gjutning. 

Tillstyvnande 1-3 28 Ålder, dygn 

Hårdnad 

Betong 

Hållfasthets-

tillväxt 

Ung 
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Färsk betong 
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29 

 

Vid rivning av betong kan hela betongelementet återbrukas. Det rivna betongelementet kan 

krossas och bland annat användas till nytt ballastmaterial (Bokalders & Block 2009). 

Stålarmering 

Den absolut vanligaste armeringen till betongkonstruktioner framställs av stål. Stålarmering 

delas in i klasser utifrån ytstruktur, sträckgränsvärde och svetsbarhet där sträckgränsvärdet 

beskriver den högsta spänningen armeringen klarar innan den deformeras. Olika ytstrukturer 

på armeringsstänger förekommer för att öka friktionen mot betongen. Armeringens ytstruktur 

kan vara slät men även bestå av mindre kammar eller profiler. Armeringsstänger går även att 

få i olika dimensioner. Normalt förekommer stångdiametrar mellan 6 – 32 mm. Stålet som 

oftast används till armeringstänger är korrosionskänsligt och rostar lätt genom kemiska 

klimatpåfrestningar. Detta motverkas vanligtvis av det skyddande betonglagret men kan i 

vissa fall bedömas som otillräckligt. Därför förekommer även armeringsstänger av rostfritt 

stål (Burström 2008a).  

Tabell 1. Armeringskvaliteter (Isaksson & Mårtensson 2010). 

Armeringskvalitet Diameter, mm fy fyd 

B500BT 6-32 500 435 

Ss260S 6-32 260 226 

Ks600ST 12-25 600 522 

Nps 500 5-12 500 435 

 

Framställning av stålarmering är både en energikrävande och miljöstörande process. 

Användningen av stålarmering bör därför hållas till ett minimum. Betong är dock beroende av 

armering för att kunna uppta större dragspänningar. Efter rivning av stålarmerade 

betongkonstruktioner kan armeringen lösgöras för att sedan smältas till framställning av ny 

armering (Bokalders & Block 2009). 

Kombinationen 

Armerad betong resulterar i en kombination där både armeringen och betongen gynnas av 

varandra och bildar en effektiv kombination av byggmaterial. Stålet bidrar med ökad 

draghållfasthet samtidigt som betongen bildar ett skyddande lager för det korrosionskänsliga 

stålet. För att stålet och betongen skall kunna samverka under belastning krävs att armeringen 

förankras och kringgjuts ordentligt. Förankringen sker dels genom kemisk vidhäftning under 

gjutningen samt via friktion. Friktionen blir större för armeringsstänger med olika 

ytstrukturer. För förankring är det viktigt att armeringen har tillräcklig förankringslängd att 

armeringen kan ta upp den dragspänning den är avsedd för. Detta kan betyda att betongen i 

pågjutningen inte kan ge armeringen erforderlig förankringslängd till exempel vid 

pågjutningens ändar. Armeringen kan då behöva förankras i borrade hål i den befintliga 

betongen. 
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För att betongen skall ge armeringen ett tillräckligt skydd mot korrosion krävs ett täckande 

betongskikt. Det täckande betongskiktet behöver tillräcklig tjocklek och täthet för att hindra 

vatten, syre, koldioxid och andra kemiska klimatpåfrestningar att tränga in till armeringen. 

Beroende av i vilken miljö betongkonstruktioner skall byggas, finns ett flertal 

exponeringsklasser. Vid bestämning av nödvändig tjocklek för det täckande betongskiktet tas 

hänsyn till dessa exponeringsklasser. Nödvändig tjocklek utifrån exponeringsklasserna blir 

även beroende av hur länge betongkonstruktionen skall vara verksam eftersom kemiska 

klimatpåfrestningar tränger in djupare med tiden. Konstruktionens livslängdsklass antas 

vanligen till 20, 50 eller 100 år. Det täckande betongskiktets tjocklek anpassas även för att 

kunna uppta de krafter som överförs från armeringen via friktion och vidhäftning (Langesten 

1995). 

Armerad betong har vanligtvis god beständighet och kan under normala förutsättningar 

brukas under en lång tid. All betong påverkas dock på något sätt av omgivande miljö. 

Normalt bidrar valet av lämplig exponeringsklass och därigenom val av täckskikt och krav på 

maximala sprickvidder, till att påverkan inte sker till den nivå att konstruktionens funktion 

blir nedsatt. Exponeringsklassernas syfte kan dock misslyckas på grund av till exempel slarv 

och felbedömningar vid dimensionering. I Sverige är de vanligaste beständighetsproblemen 

frostangrepp, armeringskorrosion och kemiska angrepp (Burström 2008a). 

Frostangrepp: Uppstår när vatten i betongens porer fryser. Vatten som fryser expanderar och 

kan bilda stora spänningar och skada betongen. Särskilt utsatt för frostangrepp är betong som 

utsätts för svaga saltlösningar till exempel vägsalt, ung betong samt betong utan 

luftinblandning. 

Armeringskorrosion: Uppstår när kemiska klimatpåfrestningar tränger in till armeringen. 

Korrosion innebär att armeringen fräts sönder och dess tvärsnitt minskar. Genom korrosion 

bildas även korrosionsprodukter, rost. Dessa korrosionsprodukter har större volym än det 

ursprungliga stålet vilket skapar ett inre tryck i betongen. Trycket kan sedan leda till att 

betongen spricker. Vanligtvis skyddas armeringen mot korrosion av det skyddande 

betongskiktet. Det är därför viktigt att det skyddande betongskiktet utförs korrekt. Extra 

känsliga blir betongkonstruktioner vid sprickor där påfrestningarna enklare tränger in till 

armeringen. 

Kemiska angrepp: Även betongen kan utsättas för kemiska angrepp. Angreppen kan delas in i 

två olika slag. Dels ämnen som löser upp betongen och dels ämnen som tränger in och 

reagerar med betongen. Cementpastan är starkt basiskt och kan lösas upp av oorganiska syror 

vilka vanligast förekommer i industriella sammanhang. 

3.3.2 Armerad pågjutning av betong som förstärkning 

Utformning 

Armerad pågjutning av betong sker i gjutformar som placeras på den befintliga betongen. I 

formarna placeras den nödvändiga armeringen som sedan gjuts in i det kompletterande 
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betonglagret. För att kunna utforma en förstärkning med denna metod ställs därför krav på 

den befintliga konstruktionens utformning. Färsk betong som skall gjutas är lättbearbetad och 

armeringen är formbar. Däremot måste den befintliga betongytan samt utrymmet runtomkring 

tillåta placering av gjutformarna. 

Nödvändig armering är först och främst den armering som skall bidra till förstärkningens 

syfte. Dragkraftsarmeringen placeras i den riktning den skall ta upp krafter och i rätt nivå med 

hänsyn till täckskiktets tjocklek. För en pågjutning krävs dock ytterligare armering för 

förstärkningens funktion. Bland annat används monteringsstänger, fördelningsarmering och 

sprickarmering. Monteringsarmering och fördelningsarmering säkerställer att övrig armering 

ligger på rätt ställe och inte flyttas i samband med gjutning. Sprickarmering läggs in för att 

minska sprickbredder och öka konstruktionens livslängd. Även tilläggsarmering är beroende 

av skyddande täckskikt av betong. 

Förstärkning med avseende på böjande moment 

För att förstärka med avseende på böjande moment med en armerad pågjutning av betong sker 

gjutningen antingen på konstruktionsdelens dragna eller tryckta sida. Då pågjutningen 

används för att uppta tryckkrafter kan både betongens och armeringens tryckhållfasthet 

tillgodoräknas. För dragkraft beräknas pågjutningens hållfasthet endast utifrån armeringens 

draghållfasthet (Langesten 1995). Se figur 22. 

 
Figur 22. Armerad pågjutning på betongsektions ovansida. Förhållanden: 90 mm tjock pågjutning på 500 mm 

tjock betongsektion. Armering underkant ∅16 s180, överkant ∅10 s300 och armering i pågjutning ∅16 s200 

 

Materialutförande och kvalitetskontroll 

Att utföra en förstärkning med armerad pågjutning av betong kräver specifika metoder och 

kontroller men är i grunden en traditionell betonggjutning. Att utföra betonggjutningar är en 

vanligt förekommande byggmetod där stor kunskap och erfarenhet finns hos 

byggentreprenörerna. Det absolut vanligaste är att färdigblandad betong fraktas till 

byggarbetsplatsen i samband med gjutning. Därför behöver byggarbetsplatsen vanligtvis inte 

anpassas för hantering av betong. Däremot kan hanteringen av tyngre stålarmeringen behöva 
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anpassas för ergonomisk hantering samt lämpligt upplag. För material- och varukrav, 

utförande och kontroll av förstärkning genom pågjutning finns krav angivna i AMA 

Anläggning, EBE.1212 - Betonggjutning kategori A vid reparation av bro. Nedan beskrivs ett 

antal krav som anges i EBE.1212 samt är relevanta för Bro 17-803-1. (AMA 2010a) 

Materialutförande 

Innan pågjutningen startar krävs vissa förarbeten samt undersökningar av 

motgjutningsbetongen och eventuell frilagd armering. Detta för att säkerställa vidhäftningen 

med den nya betongen samt minimera risk att gjuta över bristande betong och armering. För 

att genomföra en pågjutning på en bro ställs krav på motgjutningsbetongen genom bland 

annat den befintliga betongens tryck- och spräckhållfasthet, djup för kemiska 

klimatpåfrestningar i betongen, täckande betongskikt för förankring och skarvning, 

frostbeständighet samt påfrestningar som urlakning, vittring och spjälkning. I 

motgjutningsytan får det heller inte finnas sprickor i mikroskala. För broar byggda före 1988 

gäller dessutom särskilda krav för frostbeständighet. Utifrån prover och tester skall dessa krav 

kontrolleras och säkerställas av sakkunnig person innan pågjutning genomförs.  

Vid de fall bristande betong eller armering påträffas, skall de anses som skadade och 

avlägsnas. För att få en fullgod vidhäftning skall skadad betong avlägsnas enligt AMA 

Annläggning, BED.14 - Rivning med vattenbilning. Vattenbilning är en metod för att avlägsna 

skadad betong genom att rikta vattenstrålar med mycket högt tryck mot betongytan. Genom 

vattenbilning avlägsnas undermålig betong utan att skada armering samtidigt som en 

jämnstark yta erhålls. Om vattenbilnings gynnsamma effekt i form av vidhäftning skall 

utnyttjas för kraftöverföring mellan den befintliga betongen och pågjutningen måste 

vattenbilningsutrustningen vara godtagen av Trafikverket och uppfylla kraven enligt 

publikationen 2002:49 Selektiv vattenbilning. Om vattenbilning inte utförs och 

kraftöverföring skall säkerställas måste mekaniska förband läggas in i fogen i forma av 

armering eller dymlingar. 

I samband med gjutning skall motgjutningsytan först rengöras för att sedan vattnas och hållas 

fuktig i minst två dygn före gjutning. Vid gjutningen skall betongytan vara yttorr vilket 

innebär att vatten inte får förekomma fritt i gropar eller liknande. Temperaturen i omgivande 

luft och motgjutningsbetongen får heller inte understiga 5 °C.  

För pågjutning på broar finns även bestämmelser för gjutetappers utbredning vilket påverkar 

planeringen av formarnas placering. Största tillåtna area för en gjutetapp är begränsad till 35 

m² med största längden 10 m. Minsta tillåtna tjocklek är 10 mm. Mellan gjutetapperna krävs 

då gjutfogar för att etapperna skall samverka. Däremot krävs inte etappindelningen om 

motgjutningsytan är vattenbilad.  

Vid placering av armeringsstänger skall hänsyn tas till täckande betongskikt samt nödvändiga 

förankringslängder. Armeringens längder och övergångar mellan gjutetapper kan även göra 

att armeringen kräver skarvning. Skarvning skall ske genom omlottläggning eller genom 
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fastgjutning i borrade hål i den befintliga konstruktionen. Fastgjutning av armering i borrade 

hål kan även bli aktuellt vid pågjutningens ändar där förankringslängden inte kan säkerställas 

genom vidhäftning och friktion i den nya betongen. 

När den färska betongen är placerad i formen skall betongen kompakteras för en homogen 

utfyllning och ordentlig kringgjutning runt armeringen. Kompakteringen sker vanligtvis 

genom vibrering men även självkompakterande betong förekommer. Efter kompakteringen 

skall överytan brädrivas för erforderlig ytjämnhet. 

Efter gjutning skall den färska betongen täckas så fort som möjligt för att förhindra krymp- 

och uttorkningssprickor. Täckningen skall sedan avlägsnas två dygn senare så uttorkning och 

filmbildning tillåts.  

Den hårdnande betongen skall även skyddas från vibrationer från den tidpunkt armeringen är 

kringgjuten tills tryckhållfastheten uppnått 12 MPa. Detta påverkar passagen av tyngre fordon 

samt trafik i anslutning till gjutningsstället. Under denna period får vibrationshastigheten i 

konstruktionen inte överskrida 30 mm/s. Svängningshastigheten kan antas vara mindre utan 

verifiering om fordon med större bruttovikt än 12 ton endast tillåts passera med högsta 

hastighet 15 km/h. 

För nygjuten betong som härdas i lufttemperatur över 10 °C skall en metod som innebär 

tillförsel av vatten användas. Under 10 °C får härdning ske genom täckning utan 

vattentillförsel. Härdning utan täckning och vattentillförsel får även ske för brodelar över 

elektrifierad järnväg. 

Innan konstruktionsdelen där pågjutningen genomförts utsätts för belastning skall betongen ha 

uppnått angiven hållfasthet. För pågjutna brobaneplattor krävs dock att tätskikt samt 

beläggning utförs innan trafik släpps på. 

Kvalitetskontroll 

För att säkerställa pågjutningens effekt, skall ett antal kontroller av den färdiga pågjutningen 

genomföras, bland annat för kontroll av vidhäftning, hållfasthet, frostbeständighet, lutning 

och jämnhet. 

Kontroll av pågjutningens vidhäftning skall utföras för varje gjutetapp genom provning. 

Provningen skall antingen utföras på den färdiga konstruktionen eller på utborrade cylindrar.  

För pågjutningar tunnare än 100 mm får kontroll av hållfasthet och frostbeständighet 

genomföras på kuber som gjuts separat i samband med pågjutningen.  

Lutning och jämnhet kontrolleras genom mätning. För betongöverytan får inte större 

ojämnheter än 6,0 mm på 6 meter mätlängd förekomma. Svackor i pågjutningen får inte vara 

djupare än 4,0 mm jämfört med den teoretiska betongöverytan, oavsett riktning. Skarpa 

grader och ojämnheter skall utjämnas. 
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3.3.3 Förstärkning av bro 17-803-1 

I den första förstärkningsetappen på bro 17-803-1 utfördes en armerad pågjutning på 

broplattans ovansida över dess ändstöd. Den tillkommande pågjutningen anpassas i nivå till 

betongen i den tidigare pågjutningen. Förslag på ny pågjutnings tjocklek samt betongkvalitet 

väljs därför utifrån den första pågjutningens betong, som redan anpassats för brons specifika 

förutsättningar samt vertikala trafiklaster. Uppskattning av dragarmering utgår ifrån de tre 

armeringsbehovsdiagrammen framtagna av WSP. 

Armeringsarea 

De tre armeringsbehovsdiagrammen beskriver armeringsbehovet utmed tre strimlor i brons 

längriktning. I diagrammen kan först och främst två kurvor avläsas. En för befintlig armering 

i brons överkant samt en kurva för erforderlig armering för att klara boggitryck upp till 25 

ton. Höjdaxeln i diagrammen anger armeringens tvärsnittsarea i mm². För att bestämma 

erforderlig mängd stålarmering för förstärkning, undersöks kurvorna för befintlig armering 

samt för erforderlig armering. Erforderlig armeringsarea är således skillnaden mellan de två 

kurvorna, vid de områden där kurvan för erforderlig armering överskrider kurvan för befintlig 

armering. All armering anges i mm²/m i brons breddled. 

Stånglängd 

Längdaxeln i diagrammen anger meter i brons längdriktning. Utifrån längdaxeln kan då 

förstärkningsbehovet avläsas för varje strimla. Erforderlig förstärkningslängd är den längd 

som kan mätas där kurvan för erforderlig armering överskrider kurvan för befintlig armering. 

Utöver uppmätt längd tillkommer även längd för att tillräcklig skarvning mellan ny armering 

och befintlig armering skall uppnås. Skarvlängden kan i detta skede antas till 500 mm utifrån 

rådgivning med Christina Malmeteg
4
. Tillsammans med armeringsritningar för den befintliga 

armeringen kan förstärkningsbehovet uppskattas grafiskt över hela broplattans yta. 

Nödvändiga förstärkningslängder kan sedan mätas för samtliga områden där förstärkning 

krävs.  

För erforderlig armeringslängd, utöver förstärkningsbehovets längd, tillkommer även 

förankringslängd till dragarmeringsstängernas båda ändar. Förankringslängden kan förenklat 

beräknas som 50*∅ där ∅ är stångdimensionen. Detta ger i de flesta fall en tillräcklig 

förankringslängd för armeringen, enligt samtal med Christina Malmeteg
5
. För att beräkna 

korrekt förankringslängd tas hänsyn till betong- och armeringskvalitet, täckande betongskikt, 

armeringsfördelning samt undergjutningshöjd för den förankrade armeringen (Svensk 

Standard [SIS] 2008). 

      ∅  Antagen förankringslängd 

                                                 
4
 Christina Malmeteg, Brokonstruktör WSP, Örebro. Mejlkontakt 2011-05-03. 

5
 Christina Malmeteg, Brokonstruktör WSP, Örebro. Mejlkontakt 2011-05-30. 
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Stångavstånd 

Den enskilda armeringsstångens tvärsnittsarea blir avgörande för antalet armeringsstänger 

som krävs för att tillgodose armeringsbehovets tvärsnittsarea. Nödvändigt antal stänger 

fördelas jämnt över förstärkningsområdets bredd. För avstånd mellan armeringsstänger finns 

även beräkningsmetoder för minsta tillåtna avstånd. Detta blir aktuellt för smalare 

betongkonstruktioner där flera armeringsstänger krävs och utrymmet blir trångt till exempel i 

balkar. I bro 17-803-1:s broplatta blir detta ej aktuellt då gott om utrymme finns i breddled. 

    
  

   
  Antal armeringsstänger 

    
 

  
  Avstånd mellan stänger 

(As) är den totala tvärsnittsarean för respektive förstärkningsområde, (As1) är tvärsnittsarea 

per armeringsstång och (b) är bred för förstärkningsområde.  
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3.4 Förstärkning med kolfiberkomposit 

Att förstärka med kolfiberkomposit innebär att laminat, vävda ark eller stavar av 

kolfiberkomposit limmas mot betongen för att uppta krafter i fibrernas riktning. 

Kompositmaterialen som används går under namnet FRP, Fiber Reinforced Polymer. Fibrerna 

i kompositen består främst av antingen kol-, glas-, aramidfibrer eller blandningar av de olika 

fibermaterialen. Beroende av fibermaterial benämns kompositerna AFRP (Aramid Fiber 

Reinforced Polymer), GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) eller CFRP (Carbon Fiber 

Reinforced Polymer). Vidare i denna rapport behandlas CFRP som möjligt kompositmaterial 

till förstärkning av bro 17-803-1. 

 
Bild 23. Montering av kolfiberstavar i sågade spår i en betongbros undersida (Sto Scandinavia AB 2006). 

3.4.1 FRP i byggindustrin 

Användandet av kompositmaterialet FRP inom byggindustrin har pågått i mer än 20 år men 

betraktas ändå som en relativt ny teknik. På senare år i takt med att behovet av 

förstärkningsåtgärder ökat, har forskning om nya material och tekniker genomförts. Intresset 

av att finna alternativa, mer effektiva förstärkningsmetoder har varit stort. Området om 

kompositmaterial i konstruktioner, speciellt för förstärkning, var under slutet av 1990-talet 

och början 2000-talet ett av de snabbast växande områdena inom anläggningsverksamhet. 

Omfattande forskning och tester som ägt rum runt om i världen visar att metoden med FRP är 

mycket effektiv och att en betydande förstärkning kan uppnås. Erfarenhet från olika 

förstärkningsprojekt visar att FRP är en metod som i många fall kan konkurrera mot 

traditionella förstärkningsmetoder (Täljsten 2006). 

Kompositmaterialen är dock inte en ny teknik. Tekniken med avancerade kompositmaterial 

utvecklades under 1950-talet inom rymd- och flygindustrin och har under en längre tid även 

använts inom bland annat bil- och båtindustrin. Vid användning av kompositmaterial inom 

byggindustrin har därför erfarenhet och kunskap från dessa industrier anammats. Tekniken 

har dock inte kunnat överföras direkt på byggindustrin. Byggindustrins krav på bland annat 

livslängd, hållbarhet och högre grad av statisk belastning varierar stort jämfört med till 

exempel flygindustrins krav där mer dynamiska laster behandlas. Utifrån skillnaderna mellan 
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de olika industrierna har både utformningsmetoder och beräkningsnormer behövt utformas 

annorlunda för att kunna tillämpas inom byggindustrin (Täljsten 2006).   

Runt om i världen bedrivs nu arbete för att sammanställa beräkningsnormer och regler för 

tillämpning av kompositmaterial inom byggindustrin. Eftersom komposit i konstruktioner är 

ett relativt nytt användningsområde behandlas de inte i det första arbetet med eurokoder. 

Eurokoderna är sedan 2011 gällande dimensioneringsnormer för byggnader i Sverige. Nya 

eurokoder där kompositmaterial skall ingå, förväntas införas tidigast år 2015 (SIS 2010). För 

nya byggnader och konstruktioner finns idag inga specifika regler som kan tillämpas. För 

förstärkning och reparation finns däremot i vissa länder rekommenderade riktlinjer för 

dimensionering av kompositmaterialen (Täljsten 2006). I Sverige behandlas detta i TK Bro. 

Materialutförandet och kontroll behandlas i AMA. Aktuellt för CFRP-förstärkning för detta 

projekt finns angivet i AMA EBC.521 - Förbättring och reparation med pålimmad 

kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion (AMA 2011b). I AMA EBC.521 

hänvisas riktlinjer för materialutförande och kontroll till FRP Strengthening of Existing 

Concrete Struktures – Design Guideline, utgiven av Luleå Tekniska Universitet (Täljsten 

2006). 

I TK Bro hänvisas även riktlinjer för dimensionering av förstärkning med pålimmad 

kolfiberkomposit till FRP Strengthening of Existing Concrete Structures – Design Guideline. 

I den utgår dock dimensioneringsberäkningarna från BKR som sedan 2011 är ersatt av 

eurokoder. Även om kolfiberkompositer ännu inte behandlas i befintliga eurokoder måste 

ändå dimensionering av kolfiberkompositförstärkning anpassas till eurokoderna för att 

stämma överens med beräkningarna för konstruktionen som skall förstärkas. Enligt Björn 

Täljsten pågår arbete för att ta fram en dimensioneringshandbok som skall ersätta ”FRP 

Strengthening of Existing Concrete Struktures – Design Guideline”
6
. 

Eftersom kolfiberkompositer är ett relativt nytt byggnadsmaterial, så är bristen på erfarenhet, 

kunskap och information ett stort hinder för användandet. Dessa brister påverkar både 

konsulter, entreprenörer och kunder. För säker och korrekt användning av CFRP är det därför 

viktigt att befintlig erfarenhet, kunskap och information sprids och når alla tre led. 

3.4.2 Material vid förstärkning 

Vid förstärkning av betongkonstruktioner med CFRP limmas laminat, vävda ark eller stavar 

av fiberkomposit mot betongen. Förstärkningen består således av tre material - fibrer, matris 

som håller ihop fibrerna samt bindemedel. Fibrerna och matrisen bildar tillsammans 

kompositen. Bindemedlet används sedan för att fästa kompositen mot betongen. För 

förstärkningens tre komponenter finns ett flertal olika material som kan ingå i olika 

kombinationer. Varje material och kombination medför olika egenskaper och lämpar sig olika 

bra beroende på utförande och konstruktion. Val av ingående material för olika 

förstärkningsarbeten är en viktig process vid varje förstärkningsarbete.  

                                                 
6
 Björn Täljsten, författare av FRP Strengthening of Existing Concrete Structures. Personligt möte 2011-02-23. 
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Fibrer 

För förstärkning av konstruktioner med fiberkompositer används främst tre olika 

fibermaterial. Förutom kolfiber förekommer även glas- och aramidfiber. Av dessa är kolfiber 

det styvaste fibermaterialet medan glas- och aramidfibrer har längre töjning vid den övre 

sträckgränsen (Täljsten 2006). 

Kolfiber 

Utifrån tester har kolfiber gång på gång visat sig vara den mest fördelaktiga fiberkompositen 

vid tillämpning på betongkonstruktioner. Utöver spännings- och töjningsegenskaper finns 

även önskemål om andra egenskaper som är olika för de olika fibermaterialen. Bland annat 

förekommer önskemål om skadetålighet, resistans mot miljöpåverkan samt långtidslaster. 

Kolfiber är ett material som visar ett gott beteende utifrån samtliga dessa påfrestningar, 

medan glas- och aramidfibrernas beteende varierar. Kolfiber finns med varierande egenskaper 

beroende på utförande, men erbjuder generellt ett starkt material som är opåverkat av fukt, 

omgivande klimatpåfrestningar, lösningsmedel samt baser och svaga syror i rumstemperatur. 

Kolfiber är dock ett relativt dyrt fibermaterial (Täljsten 2006). 

Glasfiber 

Glasfiber är det äldsta och ett av de mest förekommande fibermaterialen inom olika 

industrier, i huvudsak på grund av förhållandevis lågt pris. Även glasfiber finns i olika 

utföranden för att tillgodose olika önskemål. Generellt har glasfiber god resistens mot värme 

och elektricitet, men är oftast känslig för alkaliska påfrestningar. Glasfibrerna är även ytterst 

benägna att nötas mot varandra. För att minska nötningsrelaterade skador krävs särskild 

ytbehandling innan fibrerna samlas ihop till trådar (Täljsten 2006). 

Aramidfibrer 

Aramidfiber är en syntetisk fiberprodukt och är det enda organiska fibermaterialet av dessa 

tre. Aramidfibrer är ett starkt material som är beständiga mot utmattning, både statisk och 

dynamisk. Tack vare dess höga seghet, används aramidfibrer bland annat till skyddsvästar. 

Användningsområden för aramidfibrer inom byggindustrin är bland annat till rep, kablar, 

golv, innertak och rör. Lämpligheten för aramidfibrer inom byggindustrin begränsas dock då 

de är känsliga för hög värme, fukt samt UV-strålning (Täljsten 2006). 

Matris 

Fibrerna i sig har ett begränsat användningsområde inom byggindustrin då de inte på egen 

hand kan föra över krafter mellan varandra. När de är inbäddade i en matris och tillsammans 

bildar en komposit, binder matrisen ihop fibrerna och gör det möjligt för kraftöverföringar 

mellan fibrerna. Matrisen bildar även ett skyddande lager för fibrerna mot miljöangrepp och 

hanteringsrelaterade skador (Täljsten 2006). 

Matrisen som används till strukturella kompositer kan antingen vara av typen termoplaster 

eller härdplaster(Täljsten 2006). Plaster är av typen polymera material. Polymer är 

beteckningen för en lång rad molekyler som består av många små delar. Ordet polymer 
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betyder ”många delar” (av grekiskans poly = många och meros = del). Det är polymererna 

som ger plasterna deras egenskaper. Plasterna har någon gång under tillverkning varit 

formbara, plastiska (Burström 2008a). 

Det som skiljer termoplast och härdplast är bindningarna i molekylkedjorna. Bindningarna i 

termoplaster är ”sekundära bindningar”. Sekundära bindningar bryts lätt genom påkänningar i 

materialet och svängningar i molekylerna. Desto högre temperatur materialet har desto 

kraftigare är svängningarna. Efter att de brutits kan de sedan återbildas i nya lägen. 

Termoplaster blir således lättare plastiskt formbara i takt med att temperaturen ökar. Detta 

innebär att även termoplastens mekaniska egenskaper varierar i förhållande till temperaturen 

vilket kan göra dem olämpliga för användning där stora temperaturförändringar förekommer. 

I härdplaster består bindningarna av ”primära bindningar”. Primära bindningar gör att 

materialet inte blir plastiskt formbart vid någon temperatur. Bindningarna bryts inte genom 

svängningar i molekylerna. Vid upphettning behåller materialet samma formstabilitet ända 

tills det börjar förkolna. Bindningarna i en härdplast skapas genom en kemisk reaktion, de 

härdas. Vid tillverkning sker detta genom blandning av minst två komponenter som skall 

reagera med varandra. Dessa ämnen kallas härdare och bas. I vissa fall kan även andra 

tillsatsämnen tillsättas för önskade egenskaper. Till skillnad från termoplaster är härdplaster 

heller inte lösliga i något lösningsmedel (Burström 2008a). 

Av dessa typer av matriser är härdplaster den mest förekommande. Polyester, vinylester och 

epoxiplaster är de mest förekommande matrismaterialen till högpresterande 

förstärkningsfibrer. Alla dessa tre är av typen härdplaster och har goda 

bearbetningsegenskaper och god kemisk resistans. Epoxi är det dyraste alternativet av dessa 

tre men har generellt bättre mekaniska egenskaper och enastående hållbarhet (Täljsten 2006). 

Kombinationen 

Komposit är ett heterogent material, det vill säga ett sammansatt material. FRP är således ett 

kompositmaterial bestående av fibrer och matris. Fibrernas funktion är att ge styrka och 

styvhet och matrisen är ett skyddande hölje som även fördelar krafter mellan fibrerna. Därav 

namnet FRP, Fiber Reinforced Polymer, ”fiberförstärkt polymer” respektive CFRP, Carbon 

Fiber Reinforced Polymer, för de kompositer då kolfiber används (Täljsten 2006). 

 
Figur 24. Schematisk figur av fibrer i kraftupptagande riktning i matris.  

Kompositerna kan förekomma i olika utföranden bland annat som laminat, vävda ark eller 

stavar. En stor fördel med kompositer är dess styrka i förhållande till vikt. De har även andra 

fördelar gentemot konventionella material som stål och aluminium. Bland annat kan 

Fibrer 

Matris 
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strukturen med fibermängd och dess riktning skräddarsys för att uppta kraft i olika riktningar 

och uppnå bästa effekt för aktuell konstruktion. Kombinationen av materialen i 

kolfiberkompositer bildar ett byggnadsmaterial som har goda teoretiska långtidsegenskaper 

mot utmattning och är inte i behov av underhållsåtgärder med tiden. Detta är dock endast 

teoretiska egenskaper. Eftersom det är ett relativt nytt byggnadsmaterial saknas tillräcklig 

information och kunskap för att långtidsegenskaperna skall kunna verifieras. En nackdel med 

kompositen är att CFRP är ett sprött material som kan skadas av mekanisk åverkan från till 

exempel påkörning, stötskador och vandalism (Täljsten 2006). 

De olika utförandena och strukturerna tillverkas under kontrollerade förutsättningar i fabrik 

för att sedan fraktas till byggarbetsplatsen där de monteras. Kolfiberkompositer som används 

inom byggindustrin är till viss del böjbara. Detta gäller först och främst vävda ark samt 

laminat. Eftersom de är både lätta och till viss del böjbara underlättas både hantering och 

transport, bland annat då hantering av större volymer underlättas och då längre vävda ark och 

laminat kan fraktas på rullar. 

Bindemedel 

Bindemedlet är det material som håller kompositen samman med betongen. En generell 

beskrivning av bindemedlet kan vara en substans med förmåga att sammanfoga material 

genom applicering på ytorna och där arbete måste tillföras för att separera dem. Detta 

inkluderar bland annat olika sorter av cementpasta, lim och bruk. Normalt vid limning av 

CFRP används epoxilim. Epoxi är som tidigare nämnts av typen härdplaster och det är genom 

blandning av bas och härdare som epoxilim framställs. Epoxiplaster är en grupp polymerer 

med extremt varierande kemiska, termiska och mekaniska egenskaper. Ett epoxilims 

egenskaper avgörs först och främst av den använda härdaren. Dock finns svårigheter med att 

framställa epoxilim som är lämpliga för alla tillfällen. Därför innehåller kommersiellt sålda 

epoxisystem ofta tillsatser som tillgodoser specifika önskemål. I vissa fall används även ett 

grundlim för att öka själva fästlimmets vidhäftningsförmåga (Täljsten 2006). 

Ett epoxilims härdningshastighet är starkt beroende av omgivande temperatur. En tumregel 

säger att torktiden halveras för varje temperaturökning med 10°C, samt fördubblas med varje 

temperaturminskning med 10°C. Det är även vanligt att den kemiska reaktionen stoppas helt 

vid låga temperaturer, då temperaturen understiger 5°C (Täljsten 2006). 

En annan viktig temperaturparameter som måste tas hänsyn till är glasningstemperaturen. 

Epoxilim och andra syntetiska lim är polymerbaserade material. De är av typen härdplaster 

och som tidigare nämnts kan de inte formas genom upphettning. Däremot kan polymerer 

ändras från att vara ett relativt hårt material till ett elastiskt glasliknande relativt segt material 

om en viss temperatur överskrids. Denna temperaturnivå kallas för glasningstemperaturen och 

är olika för olika polymerer. På grund av osäkerhet kring kolfiberkompositers 

långtidsegenskaper förekommer även vissa begränsningar (Täljsten 2006). I Tyskland 

godkänns inte epoxibaserad CFRP monterad i skåror för långtidsexponering av temperaturer 

över 45 ºC på grund av att epoxins egenskaper ändras vid höga temperaturer. Detta leder till 
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en eventuell begränsning för CFRP-förstärkning på ytor som exponeras för solljus (Täljsten et 

al 2007c). 

En limfog med epoxilim blir mycket stark och samtidigt måttligt deformerbar. Epoxilim har 

god beständighet mot bland annat vatten, oljor, alkalier och klimatiska påfrestningar. Epoxi 

har även ett flertal fördelar gentemot andra polymerbaserade material som används inom 

byggnadsteknik. Några av dessa är: 

 Hög draghållfasthet efter härdning, förstärkningens brottgräns kan bestämmas genom 

kompositens draghållfasthet. 

 Saknad av biprodukter från härdningsreaktioner minskar krympning och tillåter 

limning över stora ytor med endast anliggningstryck.  

 Låg krympning jämfört mot polyester-, akryl- och vinylbaserade.  

 Låg krypning och överlägsen bibehållen styrka under varaktig belastning. 

Epoxilim har dock även ett flertal oönskade egenskaper. Limmets bas och härdare består av 

komplicerade kemiska komponenter som på olika sätt kan vara skadliga för människor och 

natur, om de inte hanteras på rätt sätt. Skador kan härledas till främst tre typer av exponering. 

Dessa är inandning av gaser och damm, konsumtion av termoplastkomponenter och genom 

hud- eller ögonkontakt. Exponering av epoxilim kan bland annat orsaka irritation samt eksem. 

Limmets bas är för sig ett icke giftigt ämne medan de flesta härdmaterialen till en viss del 

bedöms som giftiga (Täljsten 2006). Detta ställer stora krav på utförandet. Till skillnad från 

kompositmaterialet som tillverkas på fabrik under kontrollerade former, så blandas och 

hanteras epoxilimmet på byggarbetsplatsen i samband med monteringen. Vid hantering av 

skadliga ämnen på den tillfälliga byggarbetsplatsen finns ett flertal regler och föreskrifter som 

måste följas. För hantering av epoxi som är av typen härdplast gäller restriktioner enligt AFS 

2005:18 (Arbetsmiljöverket 2005). Detta ställer även högre krav på byggarbetarna som utför 

arbetet, både genom kunskap, hantering samt säkerhet. Det är dock vid själva utförandet innan 

epoximaterialen stelnat som materialen bedöms som skadliga. Vid rivning av en konstruktion 

som förstärkts med epoxibaserade kompositer, är det inte alltid nödvändigt att avlägsna 

kompositen från betongen. Istället kan den följa med den rivna betongen, för att sedan kunna 

användas vid gjutning av ny betong. I vissa fall är det dock önskvärt att avlägsna kompositen 

från betongen. Den epoxibaserade kompositen kan då inte smältas för återvinning, däremot 

kan den istället användas som en energikälla (Täljsten 2006). 

Epoxilim är som tidigare nämnts det vanligaste bindemedlet för CFRP. På senare år har 

forskning genomförts för att ersätta epoxilim med cementbaserade bindemedel. Beroende på 

vald utförandemetod av CFRP-förstärkning är det redan idag möjligt att använda 

cementbaserade bindemedel. Ett utförande som tillåter detta är NSMR, Near Surface Mounted 

Reinforcement. (Täljsten 2006). NSMR beskrivs mer utförligt under 3.4.3. CFRP som 

förstärkningsmaterial, Utformning. Genom att använda det cementbaserade bindemedel 

underlättas utförandet avsevärt då epoxilimmets giftiga ämnen inte förekommer samt att lägre 
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krav ställs på säkerhet vid hantering och förvaring. Det cementbaserade bindemedlet som 

används vid vissa kolfiberkompositförstärkningssystem är ett högkvalitativt cementbruk som 

polymermodifierats för bland annat bättre draghållfasthet och vidhäftning. Det har även bättre 

termisk kompatibilitet med betongytan än epoxibaserade bindemedel (Blanksvärd 2007). 

Däremot ger cementbaserade bindemedel sämre vidhäftning än epoxibaserad bindemedel 

vilket betyder att längre förankringslängder krävs vid NSMR-utförande
7
. 

3.4.3 CFRP som förstärkningsmaterial 

Att använda CFRP som förstärkningsmaterial är relativt nytt på marknaden men efterfrågan 

ökar kraftigt. Runt om i världen ökar utbudet av litteratur inom ämnet, samtidigt som allt fler 

arbeten utförs. I projektet Sustainable Bridges arbete för att finna bättre förstärknings- och 

reparationslösningar ingick bland annat vidareutveckling av CFRP till förstärkning av broar. 

Genom projektet genomfördes ett flertal tester där stor lärdom erhölls om förstärkningens alla 

tre faser, både innan, under och efter. 

Den vanligaste orsaken till förstärkning av betongkonstruktioner med CFRP har varit för 

böjande moment, men CFRP kan även användas till förstärkning för tvärkraft och vridning. 

CFRP är även tillämpbar för olika komponenter i en konstruktion. Förstärkningen kan 

utformas för både betongbalkar, väggar, plattor och pelare men kan även utnyttjas vid 

förstärkning av öppningar i plattor och väggar. CFRP har även utmärkta 

utmattningsegenskaper och kan utformas på ett sätt då det är högst troligt att 

betongkonstruktionen går till utmattningsbrott innan materialen i förstärkningen (Täljsten 

2006). 

Kolfiberkompositer är i dagsläget ett mycket dyrare förstärkningsmaterial jämfört med andra 

mer traditionella byggmaterial som används för förstärkningsåtgärder, sett till kilo, meter eller 

m². Materialkostnaden blir i flera fall en avgörande faktor vid val av förstärkningsmetod, men 

materialkostnaden behöver inte betyda att den totala åtgärden blir dyrare jämfört med 

traditionella metoder. Kostnader för den totala åtgärden kan besparas på utförandetid, 

materialåtgång samt materialtransporter. Trots det höga materialpriset är i många fall 

kostnaden för utförandet av förstärkning med kolfiberkomposit lägre jämfört med mer 

traditionella förstärkningsmetoder (Täljsten 2006). 

Utformning 

För utformning av förstärkningssystem med CFRP finns främst tre system. Dessa tre system 

är laminat, vävda ark och NSMR, Near Surface Mounted Reinforcement. 

Utformningssystemen är i stort olika sätt att fördela fibrerna och att montera kompositen på 

betongen. De har varierande egenskaper för att ta upp laster och lämpar sig olika beroende av 

konstruktionen, utsatt konstruktionsdel och skadebild. 

                                                 
7
 Thomas Blanksvärd. produktchef för kolfiberförstärkningsprodukterna och systemen på Sto Scandinavia AB. 

Mejlkontakt 2011-05-05. 
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Laminat 

CFRP-laminat är utformade som rektangulära remsor med fibrer i längsgående riktning. De 

går att få i olika tvärsnitt med varierande fibermängd och placering, normalt i två eller tre 

olika styvheter, låg, mellan och hög. Tvärsnittets dimensioner varierar vanligtvis mellan 

tjockleken cirka 1,0 – 2,0 mm och bredden cirka 50 – 150 mm. Vid förstärkning 

rekommenderas högst två lager av laminat på varandra. Teoretiskt finns det ingen gräns för 

hur långa dessa laminat kan framställas men av praktiska skäl är längden begränsad till 20 

meter. Vid leverans går det dock att beställa rullar av laminat med en uppskattad längd upp 

emot 200 meter. De långa laminaten minskar bland annat behovet av överlappning 

Förstärkning med laminat är mest lämpat för konstruktionsdelar utsatta för böjande moment 

då de limmas på den dragna sidan. Vid limning ställs även krav på konstruktionsdelens 

ytjämnhet för att laminaten skall kunna fästas. Exempel på konstruktionsdelar där laminat kan 

vara en lämplig åtgärd är balkar, väggar och plattor. Då de limmas på betongens yta är de 

även exponerade för yttre påverkan som tillexempel påkörningsskador, brand och vandalism.  

Detta påverkar lämpligheten till olika typer av konstruktioner och ibland krävs 

efterbehandling med skyddande lager (Täljsten 2006). 

 
Figur 25. Montering av CFRP-laminat (Sto Scandinavia AB 2006). 

Vävda ark 

Vävda ark är tunna vävar som utformas med antingen enkel- eller dubbelriktade fibrer. 

Tjockleken för väven varierar vanligtvis mellan cirka 0,1 – 0,5 mm medan bredden varierar 

mellan 200 – 600 mm. Det är vanligt att fiberväven och matrismaterialet fraktas separat till 

arbetsplatsen. Väven täcks sedan med matrismaterialet i samband med monteringen. 

Fiberväven är mycket böjbar och kan fraktas på rullar. Detta gör därför väven lämplig för 

förstärkning av runda eller kurviga konstruktioner till exempel pelare och silokonstruktioner. 

Vid förstärkning av pelare kan den böjbara väven lindas runt pelaren, radien måste dock 

överskrida 30 mm. Förutom runda och kurviga konstruktioner är väven även användbar vid 

förstärkning runt öppningar i väggar och plattor (Täljsten 2006). 

En CFRP-väv är mer känslig för ojämnheter i betongytan än laminat och stavar, därför krävs 

ofta mer förbehandling av ytan för att väven skall kunna fästas. Däremot kan de monteras i 
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fler lager än laminat och stavar. Fler än 10 lager är möjligt. Liksom laminat är väven lämplig 

för förstärkning mot böjande moment, men den är även lämplig för förstärkning mot tvärkraft 

och vridning av till exempel balkar då den kan lindas runt med överlappning och på så sätt 

förstärka en större area än laminat och stavar (Täljsten 2006). 

 
Figur 26. Förstärkning av pelare med CFRP-väv (Sto Scandinavia AB 2006). 

NSMR 

NSMR, Near Surface Mounted Reinforcement, är den förstärkningsmetod som undersöks 

närmare för förstärkning av bro 17-803-1. Metoden innebär att kompositen, istället för att 

fästas direkt på ytan, fästs i sågade skåror i betongen. Kompositen som placeras i de sågade 

skårorna är vanligtvis rektangulära stavar eller laminat. Stavarna och laminaten finns i 

fabrikstillverkade profiler där dimensionerna vanligtvis är mellan 1,0 – 10 mm och bredden 

mellan 10 – 30 mm. NSMR är ett förstärkningssystem med CFRP som med fördel används 

vid de fall förstärkningen måste skyddas. Detta är gynnsamt bland annat vid förstärkning av 

broar där risk för mekanisk åverkan förekommer som till exempel stötskador och påkörning. 

Systemet är även gynnsamt för konstruktioner där det är nödvändigt att skydda kompositen 

mot brand. Systemet är även användbart på betongytor med för stor ojämnhet för limning 

utanpå (Täljsten 2006). 

Vid tillämpning av NSMR-systemet på till exempel en broplatta är förstärkningsegenskaperna 

lika laminatens egenskaper. De är effektiva vid användning mot böjande moment då de fästs i 

betongens dragna sida. Monteringen av detta system är relativt enkel. Förarbetet kräver 

visserligen att skårorna sågas och rengörs noggrant, men eftersom systemet inte påverkas av 

ojämnheter i betongytan kan andra förarbeten bortses. NSMR-systemet är även en av 

förstärkningsmetoderna med CFRP som kan fästas med cementbaserade bindemedel. Då 

stavarna fästs via tre av dess fyra sidor erhålls en bättre kraftöverföring än för laminat där 

endast en sida limmas. Detta underlättar utförandet avsevärt då epoxilimmets giftiga 

beståndsdelar inte förekommer på byggarbetsplatsen. 

Viktigt vid montering av NSMR är dock att man har god kännedom om den befintliga 

armeringen i betongen och dess täckskikts tjocklek. Sågning av skårorna får inte ske djupare 

än täckskiktet på grund av risken för skador på den befintliga armeringen. Vanligtvis är minst 
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25 mm nödvändig tjocklek för täckskikt av betong och erforderligt sågdjup är beroende av 

den nödvändiga kompositstavens dimensioner (Täljsten 2006). 

Andra system 

Det skall även nämnas att fler utformningssystem existerar. Bland annat kan CFRP även 

monteras med förspänning, främst laminat. Förspänningen bidrar ytterligare till 

momentkapaciteten och minskad risk för sprickbildning men är ett dyrare alternativ samt har 

längre utförandetid (Täljsten 2006). 

CFRP- stavar eller rör kan monteras genom borrade hål i betongen. Att borra hål i betongen 

kan vara gynnsamt för större betongkomponenter där nödvändig förstärkning på betongytan 

inte är tillräcklig eller möjlig, till exempel för tvärkraft i plattor där det inte är tillräckligt med 

endast förstärkning på sidorna (Bennitz & Täljsten 2007). 

Genom projektet Sustainable Bridges utvecklades även ett system där kompositen placeras i 

rutnät. Ett rutnät av kolfiber är lämpligt för plattor och väggar då förstärkning behövs i fler än 

en riktning. Även vid montering av dessa nät är det möjligt att använda cementbaserade 

bindemedel, som vid montering av NSMR (Täljsten 2006). 

Förstärkning mot böjande moment med NSMR 

Det kvarstående förstärkningsarbetet på bro 17-803-1 innefattar förstärkning av broplattan, 

som måste förstärkas för böjande moment i längdled. Förstärkning med avseende på böjande 

moment är det vanligaste användningsområdet för FRP-systemen. Av FRP-systemen har 

dessutom CFRP varit den dominerande fiberkompositen för dessa förstärkningsarbeten 

(Täljsten 2006). 

Att förstärka för böjande moment med CFRP enligt NSMR-utförande innebär att 

kolfiberkompositstavar eller laminat placeras i sågade skåror i betongens dragna sida. 

Stavarna placeras i den riktning dragkrafterna verkar i betongen. Se Figur 27. 
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Figur 27. Förstärkt betongsektion med NSMR. Tre kolfiberkompositstavar placerade i sågade spår i betongens 

ovansida. Förhållanden: Stavdimension 10x10 mm s300 mm. 500 mm tjock betongsektion. Armering underkant 

∅16 s180, överkant ∅10 s300. (Samma betongsektion med uppskattad likvärdig dragkraftförstärkning som i 

figur 22, sida 31.) 

Materialutförande och kvalitetskontroll 

I Sverige hänvisas utförande och kontroll av förstärkningsåtgärder med CFRP till kapitel nio i 

FRP Strengthening of Existing Concrete Structures - Design Guideline, både enligt TK Bro 

och AMA Anläggning, EBC.521 - Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv 

eller laminat på betongkonstruktion. I TK Bro och i AMA beskrivs även att 

förstärkningsarbetet skall utföras av personal med erfarenhet av denna typ av arbete samt att 

förstärkningssystemet skall vara väl utprovat och dokumenterat (Trafikverket 2009e) (AMA 

2010b). 

Det nionde kapitlet heter Workmanship and quality control. I underrubriker till detta kapitel 

behandlas bland annat hanterings- och skyddsföreskrifter, åtgärder vid inträffad olycka, 

förstärkningsarbete, kvalitetskontroll, rivning av förstärkta konstruktioner samt kommentarer 

till krav på genomförande (Täljsten 2006). Nedan beskrivs ett antal av de krav för hantering, 

materialutförande och kvalitetskontroll som anges i detta kapitel. 

De beskrivna utförandeföreskrifterna och kvalitetskontrollerna är primärt riktade till 

förstärkning med utvändigt limmad FRP av laminat, vävar och NSMR.  Föreskrifterna och 

kraven är först och främst tillämpningsbara på betongkonstruktioner men kan till viss del även 

tillämpas på konstruktioner av andra material som stål, trä och tegel. Kraven som ställs på 

utförandet har en direkt effekt på det slutliga förstärkningsresultatet. Korrekt utförande, god 

kunskap om arbetsmiljön samt lämplig hantering av förstärkningssystemets ingående delar är 

väsentligt. I många fall kan goda råd och support om detta ges från materialtillverkaren. Det 

vanligaste är att materialtillverkare levererar sina förstärkningsprodukter som hela system 

med CFRP-kompositer, bindemedel samt ytbehandling. Systemets samtliga komponenter är 

då anpassade efter varandra och bör inte separeras. För att tillverkarens beskrivna egenskaper 



 

47 

 

och effekt av förstärkningssystemet skall uppnås, rekommenderas därför att komponenterna 

används som ett komplett system. 

Hantering 

Hanteringen av de ingående förstärkningsmaterialen i CFRP-systemen ställer högre krav på 

de system då epoxilim används som bindemedel. Eftersom epoxilim är ett giftigt ämne i 

ohärdat tillstånd måste byggarbetsplatsen anpassas därefter. För att minimera risk för person- 

och miljöskador bör arbetet planeras väl i förväg och nödvändig skyddsklädsel användas av 

personal. Leverantörer av epoxilim har skyldighet att förse produkten med detaljerad 

information om dess hälso- och miljöfaror. Denna information måste vara tillgänglig för 

arbetarna och byggarbetsplatsen skall förses med nödvändiga varningsskyltar som visar faror 

med använt epoxilim. 

För att undvika förorening i transportfordon och lagerutrymmen måste epoxiplaster och 

härdare förvaras i slutna originalförpackningar. I lagerutrymmet för härdplaster och området 

där limmet skall blandas, bör produkterna även placeras på plastdukar för att förhindra att 

eventuellt spill absorberas i marken.  

För att anpassa byggarbetsplatsen för hantering av epoxilim bör den delas in i zoner. Syftet är 

att hitta lämpliga ytor, för bland annat blandning, förvaring, avfallshantering och rengörning, 

som påverkas i minsta möjliga mån av omgivning och pågående arbete. Genom att dela in 

byggarbetsplatsen i zoner blir det även möjligt att neka tillträde för obehörig personal.  

Restprodukter och spill av epoxikomponenter eller delvis härdade epoxi måste tas om hand 

och förvaras i separata behållare med lock. Behållarna måste alltid vara märkta med farligt 

avfall samt en varningstext med innehåll och skyddsåtgärder. För vidare hantering av dessa 

avfall måste den kommunala avfallshanteringen kontaktas och transport från 

byggarbetsplatsen får endast utföras av transportör med tillstånd för dessa material (Täljsten 

2006). 

Materialutförande 

Om beslut tas att gå vidare med CFRP utifrån förstudien i den första förstärkningsfasen innan 

förstärkning, kan den andra fasen under förstärkning inledas. Den allra viktigaste delen av 

den andra fasen är att försäkra ett gott förstärkningsarbete genom uppföljningar av olika 

förutsättningar. Uppföljningarna innefattar bland annat att försäkra att temperatur, 

luftfuktighet och ojämnheter i betongen hålls inom tillåtna gränser samt att blandning av 

epoxilimmets eller det cementbaserade brukets komponenter utförs på ett kontrollerat och 

repeterbart sätt. Utifrån valt CFRP-system varierar förstärkningsarbetet mellan laminat, väv 

och NSMR. Det är först och främst under den andra förstärkningsfasen som de berörs olika, 

utifrån förarbete samt nödvändigt bindemedel. Vidare beskrivs förstärkningsarbetet utifrån 

NSMR då skåror sågas i betongen. 

Arbetet skall utföras av kvalificerad, erfaren och korrekt utbildad personal.  
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För att erhålla tillfredsställande härdning av epoxilim är det viktigt att tillverkarens 

föreskrifter gällande blandning och hantering efterföljs. Generellt uppnås en god härdning då 

den omgivande temperaturen överskrider 10 °C, vilket rekommenderas, och temperaturer 

under 5 °C bör undvikas. En tumregel säger att vid 20 °C uppnås en härdning på 80% efter 24 

timmar och en full härdning efter 7 dagar. Härdningsprocessen är således starkt beroende av 

temperatur och i vissa fall krävs att värme tillförs. Det är även viktigt att ingen fukt hamnar på 

betongen under monteringsskedet. Vid fuktiga förhållanden finns risk för låg eller ingen 

fästförmåga. Även detta kan säkerställas genom temperatur då den hålls över daggpunkten. 

Härdning av cementbaserade bruk är inte lika temperatur- och fuktkänsliga men kräver längre 

tid för härdning. Normalt uppnås fullgod härdning efter 28 dagar. 

Förstärkning med kolfiberkompositstavar i betongen startas med att skåror sågas i det yttersta 

betonglagret. Betongytan måste vara rengjord från eventuell vägbeläggning och liknande. 

Skårans bredd och djup är beroende av den stavprodukt som skall användas men kräver även 

utrymme för bindemedel. Rekommenderad bredd och djup för en kolfiberstav med 

dimensionerna 10x10 mm är: bredd 13-16 mm och djup minst 18 mm. 

Direkt efter sågning skall skårorna rengöras från sågrester. Lämpligen används dammsugare, 

högtrycksluft eller vattenhögtryckstvätt. Vid limning rengörs skårorna ytterligare och skall 

vara fria från partiklar av damm, olja och andra föroreningar. 

Om epoxibaserat bindemedel används måste skårorna tillåtas att torka innan applicering. Om 

cementbaserat bindemedel används rekommenderas däremot oftast att ytan är fuktig vid den 

tidpunkt bruket appliceras.  

När det valda bindemedlet är applicerat i skårorna pressas kolfiberkompositstavarna ned. Se 

Figur 28. Överflödigt bindemedel kan sedan skrapas bort över skårorna innan det härdat. 

 
Figur 28. Kolfiberkompositstav efter montering (Sto Scandinavia AB 2006). 

Förstärkningsarbetet med NSMR kan oftast utföras under en relativt kort period. Då 

epoxibaserade bindemedel används är även härdtiden relativt kort. Kortare utförandetider 

gynnar bland annat utförandets kostnad och vid de fall arbetet utförs på brokonstruktioner 

gynnar kortare utförandetid även trafiken då eventuell avstängning varar kortare tid. För 
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CFRP-system där epoxilim används tillåts till och med rörliga laster på konstruktionen under 

förstärkningsarbetet. Däremot tillåts inte större statiska laster som kan påverka effekten av 

förstärkningen (Täljsten 2006). 

Kvalitetskontroll 

Innan förstärkning är det viktigt att den befintliga konstruktionen undersökas ordentligt och 

tillräcklig information införskaffas för att kunna genomföra ett lyckat förstärkningsarbete. I de 

flesta fall är betongen den svaga länken för förstärkningen. För förstärkning med CFRP är det 

viktigt att betongen är i tillräckligt gott skick för att kunna överföra krafter från 

konstruktionen till kompositen. Betongen skall undersökas för vidhäftningsförmåga, 

tryckhållfasthet och sprickbildning. Vidhäftning undersöks genom ett ”pull off-test” där 

vidhäftningen måste vara starkare än 1,5 MPa. Provning för tryckhållfasthet kan genomföras 

på prover från den befintliga konstruktionen som måste ha högre kapacitet än 20 MPa. 

Sprickbildning som upptäcks i det område där förstärkningen skall fästas får förekomma om 

de är mindre än 0,2 mm, i annat fall måste de åtgärdas genom injektering. 

Vid förstärkning med CFRP måste även betongens ytjämnhet kontrolleras. Detta gäller först 

och främst för vävda ark och laminat. NSMR är inte lika beroende av ytjämnhet då de sågade 

skårorna ger en jämn yta att fästa på. Betongens yta måste dock vara så pass jämn och 

oskadad att skårorna inte behöver sågas för djupt för att ge en erforderlig yta för stavarna att 

fästa på. 

Bindemedlet som skall användas skall vara korrekt märkt med hänsyn till gällande regler och 

lagar. Det är viktigt att bindemedlet är godkänt av tillverkaren för det förstärkningssystem 

som skall användas. I de fall förstärkningssystemet är en komplett lösning med komposit, 

bindemedel och eventuell för- och efterbehandling är det viktigt att de ingående delarna 

används tillsammans och inte delas. Innan applicering skall bland annat även följande 

egenskaper garanteras av bindemedlets tillverkare: 

 Brukstiden, tiden efter blandning som materialet kan arbetas med innan det börjar 

härda i blandningsbehållaren, skall vara längre än 40 minuter i 20 ºC. 

 Öppentiden, tiden till förfogande innan de limmade delarna fäster samman efter 

applicering, skall vara längre än 20 minuter i 20 ºC. 

 Får som längst ha varit lagrad i sex månader i temperatur mellan 5-25 ºC 

 Glasningstemperaturen skall vara högre än 45 ºC och minst 20 ºC vid användning 

 Fuktabsorption skall vara mindre än 3 %. 

Under förstärkningsarbetet är det viktigt att de temperaturer och fuktförhållanden som de 

olika bindemedlen kräver för härdning kontrolleras kontinuerligt och uppnås under hela 

förstärkningsarbetet. 

Efter åtgärden måste förstärkningen undersökas för eventuella misstag under 

förstärkningsarbetet samt materialbrister. Ett flertal tester kan genomföras för att undersöka 
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hålrum i bindemedlet och bristande vidhäftning. Normalt kan hålrum upptäckas genom 

”knackning” på kompositen med hammare eller liknande. Mer avancerade metoder för att 

upptäcka hålrum är genom bland annat ultraljud. Lyckad vidhäftning kan även undersökas 

genom termografering då defekter noteras som kalla fläckar (Täljsten 2006). 

3.4.4 Uppskattad förstärkning för bro 17-803-1 

De tidigare nämnda armeringsbehovsdiagrammen, som framtogs i samband med 

klassningsberäkning utförd av WSP, visar erforderlig stålarmering för förstärkning genom 

armerad pågjutning av betong. Diagrammen visar även vilka områden på broplattan som 

måste förstärkas. För förstärkning med kolfiberkompositstavar krävs förstärkning för samma 

områden. Även uppskattning av möjlig utformning för förstärkning med kolfiberstavar utgår 

således utifrån armeringsbehovsdiagrammen. 

För utformning av förstärkning med kolfiber förutsätts Sto Scandinavia AB:s CFRP-system 

som är kompletta tekniska förstärkningslösningar. Systemen är godkända av Trafikverket och 

är upptagna i TK bro (Sto Scandinavia 2011a). Utformningen är även framtagen genom 

rådgivning av Thomas Blanksvärd på Sto Scandinavia AB
8
.  

I tabell 3. anges Sto Scandinavia AB:s kolfiberkompositstavprodukter för förstärkning enligt 

NSMR. Deras stavar finns i två olika varianter med olika elasticitetsmodul, StoFRP Bar 

M10C (hög elasticitetsmodul) och StoFRP Bar E10C (ekonomisk produkt med lägre 

elasticitetsmodul). Stavarna har som standard konstant tvärsnitt på 10x10 mm² men andra 

tvärsnitt går att få på begäran. Normalt levereras stavarna med längder upp till 10 meter. (Sto 

Scandinavia 2011b). 

Tabell 2. Materialegenskaper för Sto Scandinavia kolfiberkompositstavar (Sto Scandinavia AB 2006) 

Produkt Draghållfasthet (karaktäristisk) 

StoFRP Bar E10C 1800 MPa 

StoFRP Bar M10C 2000 MPa 

 

Tvärsnittsarea för kolfiberstavar 

Erforderlig tvärsnittsarea av kolfiberstavar beräknas med linjära beräkningar utifrån 

kolfiberkompositers och stålets arbetskurvor. Nödvändig tvärsnittsarea för stålarmering i 

eventuell pågjutning bestäms från armeringsbehovsdiagram framtagna av WSP. Utifrån känd 

armeringskvalitet samt stålarmeringens tvärsnittsarea kan dess dragkraftskapacitet beräknas. 

Genom stålarmeringens dragkraftskapacitet kan sedan erforderlig tvärsnittsarea av 

kolfiberstavar bestämmas för att uppta samma belastning. Beräkningarna ger endast en 

grovuppskattning av nödändig tvärsnittsarea för kolfiberstavar utifrån dragkapacitet. Vid 

dimensionering av verklig förstärkning krävs mer detaljerade beräkningar där bland annat 
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 Thomas Blanksvärd. produktchef för kolfiberförstärkningsprodukterna och systemen på Sto Scandinavia AB. 
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nödvändig tvärsnittsarea för kolfiberstavar beräknas utifrån konstruktionsdelens belastning 

samt tvärsnitt. 

Vid dimensionering för dragkraft kan både stål samt kolfiberkompositer beräknas som 

linjärelastiska. Därför kan Hookes lag tillämpas, som beskriver att deformationer och 

påkänningar är proportionella (Johannesson & Vretblad 2008). 

   
 

 
  Hookes lag 

Där (ε) är töjning [‰], (σ) är normalpåkänning [N/mm²] och (E) är elasticitetsmodulen 

[N/mm²].  

Utifrån Hookes lag kan materialens arbetskurva ritas i diagram. Efter en viss belastning slutar 

materialen bete sig linjärelastiskt och går till brott, materialen når sin övre sträckgräns. Denna 

nivå ger materialens karaktäristiska draghållfasthetsvärde. Se figur 29. De karaktäristiska 

värdena för stål och kolfiberkomposit baseras på femprocentfraktilen, det vill säga de 5 % 

lägsta värden av ett antal provade enheter (Rehnström & Rehnström 2011) (Täljsten 2006). 

 

 

Figur 29. Schematisk arbetskurva för kolfiberkomposit samt stål där ff och fs är övre sträckgräns för kolfiber 

respektive stål. Ritad utifrån diagram i Förstärkning av bärande konstruktioner med StoFRP System (Sto 

Scandinavia AB 2006c) 

  

 s 
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För dimensionering görs de karaktäristiska hållfasthetsvärdena om till dimensionerande 

hållfasthetsvärden. Detta görs genom att det karaktäristiska värdet divideras med 

partialkoefficienten γM. Partialkoefficienten γM är materialberoende och är olika för olika 

material. Den tar hänsyn till standardavvikelser på hållfasthetsvärden som kan förekomma för 

olika material. Väl beprövade, säkra material har lägre värde för standardavvikelser 

(Rehnström & Rehnström 2011). 

     
  

  
  Dimensionerande hållfasthetsvärde, stålarmering  

     
  

  
  Dimensionerande hållfasthetsvärde, kolfiberkomposit 

          Stålarmering (Isaksson & Mårtensson 2010) 

         Kolfiberkompositstav, utifrån kontakt med Thomas 

   Blanksvärd
9
. 

Armeringsbehovsdiagrammen som beskriver erforderlig armerings tvärsnittsarea är beräknade 

med armeringskvalitet Ks600ST vilket har dimensionerande hållfasthetsvärde  sd =522 MPa 

(Isaksson & Mårtensson 2010). 

Maximal dragkraftskapacitet kan utifrån hållfasthetsvärde samt materialets tvärsnittsarea 

beräknas enligt: 

            Dragkraftskapacitet, stålarmering 

            Dragkraftskapacitet, kolfiberkompositstavar 

Där (As) är tvärsnittsarea för stålarmering och (Af) är tvärsnittsarea för 

kolfiberkompositstavar. Formler för dragkraftskapacitet är utifrån formel för centrisk 

normalkraft (Isaksson & Mårtensson 2010). 

Villkor för erforderlig tvärsnittsarea för kolfiberkompositstavarna med samma dragpåkänning 

kan då ställas upp enligt: 

    
     

   
    Erforderlig tvärsnittsarea för kolfiberkompositstavar 
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 Thomas Blanksvärd. produktchef för kolfiberförstärkningsprodukterna och systemen på Sto Scandinavia AB. 

Mejlkontakt 2011-05-05. 



 

53 

 

Stavavstånd 

Stavavstånd beräknas enligt samma princip som armeringens stångavstånd. Antal 

kolfiberstavar erhålls då erforderlig tvärsnittsarea för dragpåkänning divideras med enskild 

stavs tvärsnittsarea. Antalet stavar fördelas sedan jämt över förstärkningsområdets bredd. 

    
     

   
   Antal kolfiberstavar 

    
  

 
  Stavavstånd 

Där (Aferf) är erforderlig tvärsnittsarea för kolfiberkompositstavar att tillgodose 

förstärkningsbehovet, (Af1) är tvärsnittsarea för en kolfiberkompositstav och (b) är 

förstärkningsområdets bredd. 

Stavlängder 

Bedömning av kolfiberstavarnas längder utgår från förstärkningsbehovet på broplattans yta, 

på samma sätt som armeringens stånglängder. Erforderlig stavlängd för respektive 

stavprodukt mäts inklusive förankringslängd.  

Förankringslängden är beroende av momentfördelning samt storlek på momentet, 

betongkvalitet samt elasticitetsmodulen för kolfiberstången. Vanligtvis är det önskvärt att 

förankra kolfiberstängerna i osprucken betong. För verklig förstärkning beräknas var 

sprickmomentet uppkommer. Förankringslängder beräknas sedan med gängse 

dimensionering. Utifrån rådgivning från Thomas Blanksvärd bedöms vanliga 

förankringslängder för kolfiberstavar vara omkring 500 mm från sprickmomentet
10

. 

Utifrån stavavstånd, stavlängder samt förstärkningsområdets bredd i brons breddled kan total 

stavlängd för hela broplattan uppskattas. För respektive område i behov av förstärkning mäts 

stavlängder samt områdenas bredd varefter antalet stavar som krävs för respektive område 

beräknas. För total stavlängd för respektive område multipliceras områdets antal stavar med 

områdets medelstavlängd. För total stavlängd för hela förstärkningen summeras varje 

områdes totala stavlängd. 

    
 

  
  Antal stavar per förstärkningsområde 

                  Total stavlängd per förstärkningsområde 

Där (b) är förstärkningsområdets bredd och (lfmedel) är förstärkningsområdets medellängd av 

kolfiberkompositstavar. 

Förstärknings- och förankringslängden är även beroende av vilken typ av bindemedel som 

skall användas. Ovan uppskattade längder utgår ifrån epoxibaserad vidhäftning. För 
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kolfiberstavar som placeras och fästs i sågade spår i betongen, kan även cementbaserade 

bindemedel användas. Cementbaserad vidhäftning har sämre vidhäftningsförmåga och kräver 

större längder än epoxibaserad vidhäftning. För uppskattad totallängd med cementbaserad 

vidhäftning kan samtliga mängder generellt sett multipliceras med en faktor 2,5-3 enligt 

Thomas Blanksvärd
10

. 

3.5 Kostnad 

Till jämförelsen beräknas en kostnad för utförandet samt material utifrån respektive 

förstärkningsmetods uppskattade utformning. 

3.5.1 Armerad pågjutning av betong 

För att säkerställa god vidhäftning på broplattans betongyta förutsätts förbehandling genom 

vattenbilning. Erfarenhet från WSP påvisar att utan genomförd vattenbilning krävs 

omfattande mängd armering eller dymlingar för säkerställd kraftöverföring enligt gällande 

krav enligt Per Maxstadh, WSP
11

. Kostnad för vattenbilning ses därför som en kostnad direkt 

kopplad till den armerade pågjutningen av betong. 

Kostnad för den uppskattade armerade pågjutningen av betong beräknas dels utifrån À-

prislista för broåtgärder 2011 utgiven av Trafikverket som anger medelkostnader för 

broåtgärder i Sverige (Trafikverket 2011). Se tabell 4. I à-prislistan anges bland annat pris per 

kvadratmeter pågjutning som betecknas betongreparation på huvudbärverk. Priserna är 

beroende av pågjutningsarean samt tjocklek. I priserna ingår schablonmässig mängd armering 

samt förbehandling av betongytan. Kostnad per kvadratmeter betongreparation anges i à-

priser vilket förutom tillverkningskostnad även tar hänsyn till påslag från entreprenören för 

bland annat gemensamma och administrativa kostnader samt entreprenörarvode. Priserna i à-

prislistan är baserade på utförda åtgärder 2010. Utifrån rådgivning av Per Maxstadh, WSP 

skall dessa kostnader därför även indexregleras med index 10% för att överensstämma med 

dagens kostnader
11

. 
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 Per Maxstadh, Broförvaltare på WSP, Karlstad. Mejlkontakt 2011-05-20. 
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Tabell 3. À-prislista för betongreparation på platta, huvudbärverk. Från À-prislista för broåtgärder 2011. 

(Trafikverket 2011) 

Konto Åtgärd Enhet Mängd from-tom À-pris 

71.0610.05 Platta – Betongreparationer 0-30 mm m² 0 49 2200 

71.0610.05 Platta – Betongreparationer 0-30 mm m² 49,1 199 1300 

71.0610.05 Platta – Betongreparationer 0-30 mm m² 199,1 ∞ 850 

      

71.0610.06 Platta – Betongreparationer >30-70 mm m² 0 49 3300 

71.0610.06 Platta – Betongreparationer >30-70 mm m² 49,1 199 2100 

71.0610.06 Platta – Betongreparationer >30-70 mm m² 199,1 ∞ 1850 

      

71.0610.07 Platta – Betongreparationer >70-110 mm m² 0 49 4400 

71.0610.07 Platta – Betongreparationer >70-110 mm m² 49,1 199 3000 

71.0610.07 Platta – Betongreparationer >70-110 mm m² 199,1 ∞ 2100 

      

71.0610.08 Platta – Betongreparationer >110 mm m² 0 49 6500 

71.0610.08 Platta – Betongreparationer >110 mm m² 49,1 199 6200 

71.0610.08 Platta – Betongreparationer >110 mm m² 199,1 ∞ 5500 

 

Den kostnad som beräknas utifrån À-prislista för broåtgärder 2011 är dock inte direkt 

jämförbar med den kostnaden som beräknas för förstärkning med kolfiberkompositstavar. Till 

skillnad från pågjutningens kostnad, som beräknas utifrån à-pris, beräknas förstärkning med 

kolfiberkomposit utifrån enhetskostnad som inte tar hänsyn till påslag från entreprenören. 

Därför beräknas kostnad för uppskattad armerad pågjutning av betong även utifrån 

arbetsmoment med material och kostnader separat för att få en enhetskostnad även för 

pågjutningen. Syftet med två kostnadsberäkningar är för bedömning av rimlighet för den 

kostnaden som beräknats utifrån arbetsmoment med material och kostnader separat.  

De arbetsmomenten som ingår är vattenbilning, armering samt betonggjutning. För kostnad 

av arbetsmomenten uppskattas kostnad för arbetstid samt mängder. Utöver den beräknade 

kostnaden uppskattas även entreprenörens påslag. Underlag för kostnadsberäkning utifrån 

arbetsmoment är framtaget av Per Maxstadh, WSP
12

. 

Underlaget för kostnader för separata arbetsmoment är framtagna för förstärkning av ett 

körfält, det vill säga halva brons yta. Detta utifrån möjligheten att genomföra pågjutningen 

med dubbelriktad trafik i det andra körfältet under förutsättningar som säkerställer att 

vibrationshastighet i konstruktionen hålls inom tillåtna gränser. Den framräknade kostnaden 

fördubblas sedan för förstärkningsarbetets totala kostnad. Eftersom underlaget är framtaget 

för förstärkning av ett körfält så är kostnader som inte är beroende av material- och tidsåtgång 

anpassade därefter. Detta innebär att vid beräkning av pågjutning av hela broytan i en omgång 

måste hänsyn tas till dessa kostnader, till exempel kan kostnad för etablering för vattenbilning 

medräknas en gång och behöver ej fördubblas. 

                                                 
12

 Per Maxstadh, Broförvaltare på WSP, Karlstad. Mejlkontakt 2011-05-20. 
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Underlag för kostnadsberäkning av armerad pågjutning av betong (samtliga priser redovisas i 

kkr där inget annat anges): 

Vattenbilning 

Etablering    30 

Kostnad per [m
2
]  0,75  

Sopning + upptagning   6 

Armering 

Kranbil    10 

Kostnad per kg [kr]   7 

Arbetsvolym, 1 person [kg/h]  50 

Betonggjutning 

Etablering betongpump   5 

Förare + bil per timme   1,4 

Lossning betongbilar per min [kr] 16 5 m
3
 per bil 

Betong per m
3
   1,6 

Förarbete material   10 

Efterbehandling redskap   15 

Hyra gjutredskap   15 

Arbetstid 

Armering, 1 person [h]   204 armering 22 kg/m
2
  

Betonggjutning, 2 lag á 4 personer [h]  10 400 kr/h 

Efterbehandling, 8 personer [h]  5 400 kr/h 

Platschef, 1 person [h]   10 500 kr/h 

Mängder 

Betong [m
3
]    42 

Armering [ton]   10,2 

Påslag 

Entreprenörens påslag  12% + diverse oförutsett och risk 15% 
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3.5.2 Förstärkning med kolfiberkomposit 

Kostnad för förstärkning med StoFRP Bar E10C och StoFRP Bar M10C fästa i sågade spår i 

broplattan beräknas utifrån prisuppgifter framtagna av dr. Thomas Blanksvärd, Sto 

Scandinavia AB
13

. Se tabell 5. Prislistorna anger schablon för enhetskostnad per enhet. 

Kostnaden innefattar hela monteringen med bland annat sågning, applicering, materialkostnad 

samt måttligt ställningsbyggande (förstärkning på konstruktionsdels ovansida). 

Tabell 4. Kostnad för kolfiberstavar 

Produkt Enhetskostnad 

StoFRP Bar E10C 1 036 kr/m 

StoFRP Bar M10C 1 937 kr/m 

 

Dessa priser är baserade på epoxibaserad vidhäftning. För kostnad med cementbaserad 

vidhäftning reduceras priset med 60 kr/m, utifrån uppskattning av Thomas Blanksvärd
13

. 

3.6 Miljöbedömning 

För jämförelsen av förstärkningsmetodernas miljöpåverkan utförs en miljöbedömning av 

respektive metods ingående byggnadsmaterial. Miljöbedömningen genomförs utifrån 

SundaHus Miljödata. SundaHus Miljödata är ett bedömningssystem för produkter i bygg- och 

fastighetsbranschen med avseende på hälso- och miljöbedömning. I systemet ingår en 

miljödatabas med bedömning av ämnen, material och produkter. Bedömningen av 

byggprodukterna baseras på dokumentation från leverantören. Utifrån dokumentationen 

bedöms byggprodukterna utifrån regler i Kemikalieinspektionens Författningssamling (KIFS), 

Kemikalieinspektionens prioriteringsguid, (PRIO) samt databaserna N- och H-Class. Utifrån 

dessa regler kan produkterna bland annat uppfylla kraven för prioriterade 

riskminskningsämnen samt utfasningsämnen. Detta baseras på procentuellt innehåll av hälso- 

och miljöskadliga ämnen samt typ av ämnen. Prioriterade riskminskningsämnen är ämnen 

vars egenskaper bör ges särskild uppmärksamhet och utfasningsämnen är ämnen med så 

allvarliga egenskaper att de inte bör användas. (SundaHus 2009) 
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 Thomas Blanksvärd. produktchef för kolfiberförstärkningsprodukterna och systemen på Sto Scandinavia AB. 

Mejlkontakt 2011-05-05. 
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Bedömningskriterier för miljöbedömning av byggprodukterna innefattar hela dess livscykel 

(SundaHus 2010). Kriterierna innefattar: 

 Ingående material och ämnen samt ingående råvaror 

 Byggvarans hälso- och miljöfarlighet under produktion, byggskede samt bruksskede 

 Rivning samt restmaterial 

 Dokumentationens fullständighet 

Dokumentationens fullständighet, innebär hur väl leverantörens dokumentation beskriver 

produkten för en fullständig miljöbedömning (SundaHus 2009).  

Utifrån bedömningskriterierna ges byggprodukten dels en helhetsbedömning utifrån en 

framräknad siffra och bokstav. Produkten bedöms även med en färgad pil som beskriver hur 

användandet av byggprodukten rekommenderas. Helhetsbedömningen placeras på en 

numrerad skala med tre intervall. Se figur 30. De tre intervallen presenteras, utifrån den 

framräknade siffran, med bokstäverna A, B samt C där ”A” är den bästa helhetsbedömningen. 

En produkt med ofullständig dokumentation kan dock aldrig få bättre än ”B” oavsett 

framräknad siffra. Utöver de tre intervallen i figuren förekommer även helhetsbedömning 

med bokstaven D, vilket är den sämsta. Siffran som avgör helhetsbedömningens bokstav 

beräknas fram utifrån gradering av positiva och negativa miljöegenskaper under dess 

livscykel. Helhetsbedömningen kan dock inte ges bokstaven A vid ofullständig 

dokumentation (SundaHus 2009). 

 
Figur 30. Numrerad skala med intervallen A, B samt C för helhetsbedömning (SundaHus 2010). 

Färgad pil för rekommendation av användandet sker genom fem olika pilar. Tillsammans med 

pilen ges även en motivering till rekommendation av användandet av byggprodukten 

(SundaHus 2009). De olika pilarna är: 

 Vit pil uppåt: rekommenderas, +5 poäng till helhetsbedömning 

 Gul pil uppåt: rekommenderas, +3 poäng till helhetsbedömning 

 Orange pil nedåt: rekommenderas ej, 0 poäng till helhetsbedömning 

 Röd pil nedåt: rekommenderas ej, -3 poäng till helhetsbedömning 

 Svart pil nedåt: rekommenderas ej, -5 poäng till helhetsbedömning 

3.7 Jämförelsen 

Utifrån respektive förstärkningsmetods teoriavsnitt, uppskattad utformning, beräknad kostnad 

samt miljöbedömning genomförs en jämförelse mellan förstärkningsmetodernas effekter 

utifrån ett antal förutsättningar som kan bli avgörande för valet av lämplig förstärkningsmetod 

för skadebilden på bro 17-803-1:s broplatta. Jämförelsen baseras på respektive 
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förstärkningsmetods antagna utformning som påvisar att metoden är genomförbar som möjlig 

förstärkningsåtgärd till bro 17-803-1. De förutsättningar som är undersökta för varje 

förstärkningsmetod och som jämförs är utförande, kostnad samt miljöbedömning. Då 

utförandet av förstärkningsmetoderna innefattar ett flertal delförutsättningar är utförandet 

uppdelat i förstärkningsarbetet, utförandetid, temperatur- och fuktpåverkan, arbetsmiljö, 

kunskap och erfarenhet samt hinder för befintlig trafik. 

I jämförelsen ställs de olika förstärkningsmetoderna mot varandra för bedömning av vilken 

förstärkningsmetod som kan antas ge de bästa respektive de sämsta effekterna utifrån de olika 

förutsättningarna.  
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4 Resultat 

4.1 Bro 17-803-1:s skadebild 

Utifrån armeringsbehovsdiagram samt ritning Armering överbyggnad över den befintliga 

konstruktionen är skadebilden tydliggjord grafiskt. Skadebilden beskrivs för de fält samt över 

de pelare där broplattan har otillräcklig överkantsarmering för att uppta dragkrafter av 

böjande moment. Bedömning av skadebilden är utförd i samråd med WSP. 

Figur 31 beskriver den befintliga armeringens avkortningslängder i broplattans överkant, 

utifrån armeringsritningen. I broplattans ändar visas även den tidigare utförda pågjutningens 

längd som utfördes i samband med den första förstärkningsetappen. 

Figur 31. Befintlig armerings placering samt avkortningslängder. Stödläge numrerade med 1-6 där 1 och 6 är 

broplattans ändstöd och 2-5 är mellanliggande stöd med fyra stycken pelare vardera. 

Figur 32 beskriver de områden, som utifrån armeringsbehovsdiagrammen har otillräcklig 

överkantsarmering och måste förstärkas. De områden som måste förstärkas är: 

 Samtliga fält mellan stödlägen där det är minst överkantsarmering (endast 10∅ s300 

enligt ritning överbyggnad armering) behöver förstärkas. 

 Över stödläge 2 och 5 bedöms förstärkning som nödvändig över samtliga pelare. 

 Över stödläge 4 bedöms endast förstärkning över de mellersta pelarna nödvändig. 

 Samtliga områden i behov av förstärkning över pelare antas vara 1,2 meter ”breda” i 

brons längdriktning. 

 De tidigare pågjutningarna bedöms som tillräckliga för den andra 

förstärkningsetappen även fast armeringsbehovsdiagrammen påvisar brister över 

ändstöd. 
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Figur 32. Områden med otillräcklig överkantsarmering. Undermåliga fält är gråmarkerade. 

4.2 Uppskattad armerad pågjutning av betong 

Den nya förstärkningen med armerad pågjutning av betong anpassas till den tidigare 

pågjutningen. Lämpligen väljs samma betongkvalitet samt tjocklek som redan anpassats för 

brons specifika förutsättningar. Även armeringsdimensioner väljs utifrån tidigare pågjutning 

då täckande betongskikts tjocklek är anpassat efter armeringsdimension. Följande information 

är hämtad från ritning Ombyggnad mått samt Ombyggnad armering (Ritning 2003a) (Ritning 

2003b). 

 Betongkvalitet: C 35/45 (dåvarande K45) vattentät. Betongen skall tillsättas 

luftporbildande medel för frostbeständighet. Vct-talet skalla vara större eller lika med 

0,45. Största stenstorlek i farbanan skall vara 16 mm. 

 Pågjutningens tjocklek: 90 mm 

 Största Armeringsdimension: ∅16 

Erforderlig armeringsarea samt nödvändig förstärkningslängd med hänsyn till skarvning visas 

i figur 33 och tabell 6. 

Figur 33. Områden med undermålig överkantsarmering, färgade fält för erforderlig armeringsarea. 

Tabell 5. Erforderlig armeringsarea 

 Ks600ST 

 AS ≈ 1200 mm²/m 

 AS ≈ 800 mm²/m 

 AS ≈ 700 mm²/m 

 AS ≈ 500 mm²/m 

 AS ≈ 200 mm²/m 
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Utöver de längder som kan mätas i figur 33 tillkommer även förankringslängd i 

förstärkningsområdenas båda ändar. Dock inte för fälten mellan stödläge 1 och 2 samt 5 och 

6. Förankringslängd tillkommer endast på ena sidan för dessa fält då den andra sidan tar vid 

där den tidigare pågjutningen slutar. Förankringslängd krävs även för sidan mot tidigare 

pågjutning men påverkar inte den nya pågjutningens omfattning. De berörda 

armeringsstängerna kan istället förankras i borrade hål i broplattan. 

Beräknade erforderliga stångavstånd samt förankringslängd för respektive fält och 

armeringsdimension visas i tabell 7. (Bilaga 1). 

Tabell 6. Erforderlig stångavstånd utifrån armeringsdimension 

 Armeringsdimension Förankringslängd Stångavstånd 

 ∅16 mm 800 mm ss = 160 mm 

 ∅16 mm 800 mm ss = 250 mm 

 ∅16 mm 800 mm ss = 280 mm 

 ∅10 mm 500 mm ss = 150 mm 

 ∅10 mm 500 mm ss = 390 mm 

 

Utifrån armeringsbehovets omfattning görs bedömningen att pågjutningen av betong, oavsett 

armering, kommer omfatta hela broplattans överyta mellan de tidigare pågjutningarna. Detta 

med hänsyn till de ojämnheter som uppstår på grund av pågjutningens tjocklek vid de 

områden på broplattan där förstärkning inte krävs. Pågjutning på broplattans yta innefattar då 

total ca 930 m² respektive 2x465 om pågjutningen sker i två etapper, en etapp för varje 

körfält. 
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4.3 Uppskattad förstärkning med kolfiberkompositstavar 

Förstärkning med kolfiberkompositstavar limmade i sågade skåror i broplattans ovansida 

omfattar samma skadebild som förstärkning med armerad pågjutning av betong. Erforderlig 

tvärsnittsarea för kolfiberstavar uppskattas utifrån kapacitet att uppta samma dragkraft som 

stålarmeringen i pågjutningen. 

Figur 34 visar de områden som måste förstärkas med kolfiberkompositstavar. Områdena är de 

samma som för förstärkning med armerad pågjutning av betong. Tabell 8 visar beräknad 

erforderlig tvärsnittsarea av kolfiberkompositstavar som krävs för samma skadebild (Bilaga 

2).  

Figur 34. Områden med undermålig överkantsarmering, färgade fält för erforderlig kolfiberkompositarea 

Tabell 7. Erforderlig tvärsnittsarea StoFRP Bar 

 StoFRP Bar E10C StoFRP Bar M10C 

 Af ≈ 420 mm²/m Af ≈ 380 mm²/m 

 Af ≈ 280 mm²/m Af ≈ 250 mm²/m 

 Af ≈ 250 mm²/m Af ≈ 220 mm²/m 

 Af ≈ 180 mm²/m Af ≈ 160 mm²/m 

 Af ≈ 70 mm²/m Af ≈ 70 mm²/m 

 

Utifrån de båda kolfiberkompositprodukternas erforderliga tvärsnittsarea beräknas respektive 

stavavstånd för varje förstärkningsområde (Bilaga 2). Båda kolfiberkompositprodukterna 

beräknas med stavdimension 10x10 mm. Se tabell 9. 

Tabell 8. Erforderligt stavavstånd  

 StoFRP Bar E10C StoFRP Bar M10C 

 s  = 230 mm s  = 260 mm 

 s  = 350 mm s  = 400 mm 

 s  = 400 mm s  = 450 mm 

 s  = 550 mm s  = 620 mm 

 s  = 1420 mm s  = 1420 mm 

 

Figur 35. visar uppskattad stavplacering samt avkortningslängder (inklusive 

förankringslängd) med StoFRP Bar E10C. Samma placering och samma stavlängder gäller för 
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StoFRP Bar M10C, dock med andra stavavstånd. Vanligtvis är det önskvärt att förankra 

kolfiberstängerna i osprucken betong och verklig förankringslängd uppskattas vara omkring 

500 mm från där sprickmoment uppkommer. På grund av osäkerhet kring bro 17-803-1:s 

befintliga sprickbildning samt momentfördelning i broplattan uppskattas förankringslängden 

vara 500 mm från respektive förstärkningsområdes gräns. 

Figur 35. Uppskattade placering och avkortningslängder för StoFRP Bar E10C. 

Utifrån figur 35 mäts medelstavlängd för varje område i behov av förstärkning. Utifrån 

respektive kolfiberkompositprodukts medelstavlängd, stavavstånd samt varje områdes 

utsträckning i brons breddled uppskattas total stavlängd. Dessa längder är uppskattade utifrån 

epoxibaserad vidhäftning. För total stavlängd med cementbaserad vidhäftning är respektive 

produkts längder (epoxibaserad) multiplicerade med en faktor 2,75. I tabell 10 visas 

beräknade totallängder för respektive produkt och vidhäftningstyp. (Bilaga 2). 

Tabell 9. Totala stavlängder. 

 Epoxibaserad vidhäftning Cementbaserad vidhäftning 

StoFRP Bar E10C 1020 meter 2800 meter 

StoFRP Bar M10C 900 meter 2480 meter 

 

4.4 Kostnad 

Armerad pågjutning av betong 

Kostnad för armerad pågjutning av betong enligt uppskattad utformning beräknad utifrån à-

prislista är cirka 2 150 000 kr. (Bilaga 3). 

Kostnad för armerad pågjutning av betong enligt uppskattad utformning beräknad utifrån 

arbetsmoment med material och kostnader separat är cirka 1 940 000 kr, med påslag från 

entreprenör. Denna kostnad bedöms som rimlig eventuellt något låg i jämförelse mot kostnad 

beräknad utifrån à-prislista. Utan påslag är kostnaden för arbetsmoment med kostnad och 

material separat cirka 1 500 000 kr.  
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Förstärkning med kolfiberkompositstavar 

Kostnader för uppskattade utformningar av respektive kolfiberkompositförstärkning uträknat 

från enhetskostnad: 

 StoFRP Bar E10C, epoxibaserad vidhäftning – 1 060 000 kr 

 StoFRP Bar E10C, cementbaserad vidhäftning – 2 730 000 kr 

 StoFRP Bar M10C, epoxibaserad vidhäftning – 1 740 000 kr 

 StoFRP Bar M10C, cementbaserad vidhäftning – 4 650 000 kr 

4.5 Miljöbedömning 

Utifrån ingående material i respektive uppskattade förstärkningsmetod är en miljöbedömning 

genomförd utifrån SundaHus databas. På grund av osäkerhet kring korrekt produkt av 

luftporbildande tillsatsmedel för betong samt korrekt produkt av bindemedel för 

kolfiberkompositstavar (både epoxibaserat och cementbaserat) genomförs miljöbedömning 

utifrån likvärdiga produkter med liknande användningsområden. 

4.5.1 Armerad pågjutning av betong 

Miljöbedömningen armerad pågjutning av betong i SundaHus baseras på information från 

materialleverantör. Därför är flera undersökningar av samma byggnadsmaterial från olika 

leverantörer genomförda, utifrån de ingående materialen i uppskattad förstärkning. Detta för 

en rättvis miljöbedömning då bedömning av samma byggnadsmaterial från olika leverantörer 

variera bland annat på grund av tillverkningssätt samt bedömningens fullständighet. 

Armering: 

Kamstål Ks600ST. Tillverkad/leverantör: BE Group Sverige AB. 

Helhetsbedömningen för denna armeringsprodukt ges bokstaven B samt siffran –2. Produkten 

bedöms även med gul pil uppåt. (Bilaga 4). SundaHus motivering för användandet av denna 

produkt lyder: ”Produkten rekommenderas. Den innehåller inte mer än 2 % av något eller 

några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten kan det dock ha 

förekommit mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen”. 

Bedömningens dokumentation i SundaHus utifrån leverantörens produktbeskrivning är dock 

ofullständig (SundaHus 2011). 

Armeringsstålsprodukter. Tillverkad/leverantör: Ruukki Sverige AB. 

Ruukki Sverige AB levererar armeringsstålsprodukter i form av raka längder, bearbetade 

produkter samt nät. Helhetsbedömningen för dessa armeringsprodukter ges bokstaven B samt 

siffran 1. Produkten bedöms även med gul pil uppåt. (Bilaga 4). SundaHus motivering för 

användandet av denna produkt lyder: ” Produkten rekommenderas. Den innehåller inte mer än 

2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten 

kan det dock ha förekommit mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga 

ämnen”. Bedömningens dokumentation i SundaHus utifrån leverantörens produktbeskrivning 

är även fullständig (SundaHus 2011). 
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Armeringsstål och nät. Tillverkad/leverantör: Stena Stål AB. 

Helhetsbedömningen för dessa armeringsprodukter ges bokstaven A samt siffran 4. Produkten 

bedöms även med gul pil uppåt. (Bilaga 4). SundaHus motivering för användandet av denna 

produkt lyder: ” Produkten rekommenderas. Den innehåller inte mer än 2 % av något eller 

några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten kan det dock ha 

förekommit mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen”. 

Bedömningens dokumentation i SundaHus utifrån leverantörens produktbeskrivning är 

fullständig (SundaHus 2011). 

Betong: 

Fabriksbetong/färsk betongmassa, C35/45. Tillverkare/leverantör: Skanska Sverige AB. 

Helhetsbedömningen av denna betongprodukt ges bokstaven B samt siffran -2. Produkten 

bedöms även med orange pil nedåt. (Bilaga 4). SundaHus motivering för användandet av 

denna produkt lyder: ”Produkten rekommenderas inte. Den klassas som hälso- och/eller 

miljöfarlig men inte i sådan grad att den uppfyller PRIO-kriterierna”. Bedömningens 

dokumentation i SundaHus utifrån leverantörens produktbeskrivning är fullständig (SundaHus 

2011). 

Betong, (ospecificerad). Tillverkare/leverantör: Jönköpings Betong AB. 

Färsk betong som levereras med betongbil. Helhetsbedömningen av denna betongprodukt ges 

bokstaven B samt siffran -5. Produkten bedöms även med orange pil nedåt. (Bilaga 4). 

SundaHus motivering för användandet av denna produkt lyder: ”Produkten rekommenderas 

inte. Den klassas som hälso- och/eller miljöfarlig men inte i sådan grad att den uppfyller 

PRIO-kriterierna”. Bedömningens dokumentation i SundaHus utifrån leverantörens 

produktbeskrivning är fullständig (SundaHus 2011). 

Weber rep 932 Anläggningsbetong 0-12 mm, (ospecificerad). Tillverkare/leverantör: Saint-

Gobian Byggprodukter AB. 

Högvärdig saltfrostbeständig betong. Helhetsbedömningen av denna betongprodukt ges 

bokstaven B samt siffran -5. Produkten bedöms även med orange pil nedåt. (Bilaga 4). 

SundaHus motivering för användandet av denna produkt lyder: ”Produkten rekommenderas 

inte. Den klassas som hälso- och/eller miljöfarlig men inte i sådan grad att den uppfyller 

PRIO-kriterierna”. Bedömningens dokumentation i SundaHus utifrån leverantörens 

produktbeskrivning är dock ofullständig (SundaHus 2011). 

Luftporbildande medel: 

SikaAer-s (koncentrat), ospecificerad mängd. Tillverkare/leverantör: Sika Sverige AB. 

SikaAer-s är en luftporbildande betongtillsats. Helhetsbedömningen för denna produkt ges 

bokstaven B samt siffran 3. Produkten bedöms även med gul pil uppåt. (Bilaga 4). SundaHus 

motivering för användandet av denna produkt lyder: ”Produkten rekommenderas. Den klassas 

inte som hälso- och/eller miljöfarlig men den innehåller något eller några hälso- och/eller 

miljöfarliga ämnen”. Bedömningens dokumentation i SundaHus utifrån leverantörens 
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produktbeskrivning är dock ofullständig, vilket betyder att helhetsbedömningen ej kan ges 

bokstaven A, även då produkten ges siffran 3 (SundaHus 2011). 

4.5.2 Förstärkning med kolfiberkompositstavar 

För bedömning av ingående byggnadsmaterial i uppskattad förstärkning med 

kolfiberkompositstavar är miljöbedömning genomförd utifrån samma leverantör, Sto 

Scandinavia AB. Sto Scandinavia AB:s CFRP-system är kompletta tekniska 

förstärkningslösningar. Systemets samtliga komponenter är då anpassade efter varandra och 

bör inte separeras. 

Kolfiberkompositstavar: 

StoFRP Bar E10C. Tillverkare/leverantör: Sto Scandinavia AB. 

Helhetsbedömningen för denna kolfiberkompositprodukt ges bokstaven C och siffran -8. 

(Bilaga 4). Produkten bedöms även med svart pil nedåt. SundaHus motivering för 

användandet av denna produkt lyder: ”Produkten rekommenderas inte. Den klassas som 

hälso- och/eller miljöfarlig i sådan grad att den uppfyller kriterierna för utfasningsämne eller 

också innehåller den minst 0,1 % av något eller några utfasningsämnen eller så har det vid 

tillverkningen av produkten förekommit mer än 2 % av ett utfasningsämne”. Bedömningens 

dokumentation i SundaHus utifrån leverantörens produktbeskrivning är dock ofullständig 

(SundaHus 2011). 

StoFRP Bar M10C bedöms samma som StoFRP Bar E10C (SundaHus 2011). 

Epoxibaserat bindemedel: 

StoPox MH 105 komponent A. Tillverkare/leverantör: Sto Scandinavia AB. 

Komponent av ett tvåkomponents bindemedel baserat på epoxihartsbas. Helhetsbedömningen 

för detta bindemedel ges bokstaven C och talet -14. (Bilaga 4) Produkten bedöms även med 

svart pil nedåt. SundaHus motivering för användandet av denna produkt lyder: ”Produkten 

rekommenderas inte. Den klassas som hälso- och/eller miljöfarlig i sådan grad att den 

uppfyller kriterierna för utfasningsämne eller också innehåller den minst 0,1 % av något eller 

några utfasningsämnen eller så har det vid tillverkningen av produkten förekommit mer än 

2 % av ett utfasningsämne”. Bedömningens dokumentation i SundaHus utifrån leverantörens 

produktbeskrivning är dock ofullständig (SundaHus 2011). 

StoPox MH 105 komponent B. Tillverkare/leverantör: Sto Scandinavia AB. 

komponent av ett tvåkomponents bindemedel baserat på epoxihartsbas. Helhetsbedömningen 

för detta bindemedel ges bokstaven C och talet -11. (Bilaga 4). Produkten bedöms även med 

röd pil nedåt. SundaHus motivering för användandet av denna produkt lyder: ”Produkten 

rekommenderas inte. Den klassas som hälso- och/eller miljöfarlig i sådan grad att den 

uppfyller kriterierna för prioriterat riskminskningsämne”. Bedömningens dokumentation i 

SundaHus utifrån leverantörens produktbeskrivning är dock ofullständig (SundaHus 2011). 
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Cementbaserade bindemedel: 

StoCrete GM 1. Tillverkare/leverantör: Sto Scandinavia AB. 

StoCrete GM 1 är ett enkomponents, cementbaserat, polymerförstärkt, hydrauliskt härdande 

torrbruk. Detta är ett bindemedel som bland annat används vid montering av kolfibernät mot 

betong. Helhetsbedömningen för detta bindemedel ges bokstaven B och talet -3. (Bilaga 4). 

Produkten bedöms även med orange pil nedåt. SundaHus motivering för användandet av 

denna produkt lyder: ”Produkten rekommenderas inte. Den klassas som hälso- och/eller 

miljöfarlig men inte i sådan grad att den uppfyller PRIO-kriterierna”. Bedömningens 

dokumentation i SundaHus utifrån leverantörens produktbeskrivning är dock ofullständig 

(SundaHus 2011). 

StoCrete TG 3. Tillverkare/leverantör: Sto Scandinavia AB. 

StoCrete TG 3 är ett enkomponents, cementbaserat, polymermodifierat lagningsbruk för till 

exempel broar, parkeringsdäck, industrianläggningar. Även detta är ett bindemedel som bland 

annat används vid montering av kolfibernät mot betong. Helhetsbedömningen för detta 

bindemedel ges bokstaven B och talet -3. (Bilaga 4). Produkten bedöms även med orange pil 

nedåt. SundaHus motivering för användandet av denna produkt lyder: ”Produkten 

rekommenderas inte. Den klassas som hälso- och/eller miljöfarlig men inte i sådan grad att 

den uppfyller PRIO-kriterierna”. Bedömningens dokumentation i SundaHus utifrån 

leverantörens produktbeskrivning är dock ofullständig (SundaHus 2011). 
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5 Jämförelsen 

En jämförelse mellan de behandlade förstärkningsmetoderna är genomförd. I jämförelsen är 

förstärkningsmetoderna jämförda med varandra utifrån förutsättningarna utförande, kostnad 

samt miljöbedömning. Förutsättningen utförande är även uppdelad i ett antal 

delförutsättningar som är förstärkningsarbete, utförandetid, temperatur- och fuktpåverkan, 

arbetsmiljö, kunskap och erfarenhet samt hinder för befintlig trafik. I jämförelsen är även 

bedömning av respektive förstärkningsmetods möjlighet att genomföras som 

förstärkningsåtgärd för bro 17-803-1:s skadebild behandlad. 

Utifrån de olika förutsättningarna är jämförelsen sammanställd i tabell 12. I tabellen har varje 

förstärkningsmetod bedömts med antingen +, – eller = för varje förutsättning. Beteckningarna 

+, – och = beskriver förstärkningsmetodens effekt, för undersökt förutsättning, i förhållande 

till övriga förstärkningsmetoder. ”+” beskriver bättre effekt, ”–” beskriver sämre effekt och 

”=” beskriver att effekten för den förstärkningsmetoden är någonstans mellan den/de bästa 

och sämsta metoderna. Bedömningen är inte graderad med hur mycket bättre eller sämre 

effekten är och påvisar således endast bättre eller sämre effekt av respektive 

förstärkningsmetod i förhållande till övriga jämförda förstärkningsmetoder. 

Tabell 10. Jämförelse av förstärkningsmetoder utifrån ett antal förutsättningar. 

Förutsättning Armerad 

pågjutning 

av betong 

StoFRP Bar E10C StoFRP Bar M10C 

Epoxibaserad 

vidhäftning 

Cementbaserad 

vidhäftning 

Epoxibaserad 

vidhäftning 

Cementbaserad 

vidhäftning 

Genomförbarhet + + + + + 

Utförande:      

Förstärkningsarbete – + = + = 

Utförandetid – + = + = 

Temp- och fuktpåverkan + – + – + 

Arbetsmiljö + – + – + 

Kunskap och erfarenhet + – – – – 

Hinder för befintlig trafik – + = + = 

Kostnad = + – = – 

Miljöbedömning + – = – = 

 

Genomförbarhet 

Utifrån uppskattade utformningar av respektive förstärkningsmetod bedöms både armerad 

pågjutning av betong samt förstärkning med kolfiberkompositstavar som genomförbar 

förstärkningsåtgärd för bro 17-803-1. Förstärkning med kolfiberkompositstavar bedöms även 

som genomförbar för båda stavprodukterna med båda bindemedeltyperna. För förstärkning 

med kolfiberkompositstavar med cementbaserad vidhäftning kan dock den större totala 

stavlängden kräva att större stavdimensioner än de som behandlades i beräkningarna (10x10 

användes). Detta med hänsyn till utrymme för montering samt kortare stavlängder och längre 

stavavstånd som båda påverkas av kolfiberkompositens tvärsnitt. 
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Utförande: 

Förstärkningsarbetet 

För jämförelsen syftar delförutsättningen Förstärkningsarbete till förarbetets och 

monteringens smidighet samt omfattning. Förarbete för förstärkning med StoFRP Bar 

innefattar sågning samt rengöring av skåror. Skårornas läge måste då först mätas fram samt 

märkas ut. För montering av kolfiberstavar krävs endast att bindemedel appliceras och att 

kolfiberstavarna pressas ner i skårorna.  

Förarbete för pågjutning av armerad betong innefattar vattenbilning samt rengöring av hela 

broplattans yta där pågjutning skall genomföras. För själva pågjutningen krävs att formar 

monteras samt att även förstärkningsarmeringen mäts ut och placeras. Förutom 

förstärkningsarmeringen krävs även att övrig nödvändig armering placeras i formarna innan 

pågjutningen kan påbörjas.  

Ytterligare faktorer som påverkar förstärkningsmetodernas montering är materialåtgång samt 

materialvikt. För förstärkning med kolfiberkomposit krävs färre materialleveranser. 

Kolfiberkompositers låga vikt tillför även att materialet kan hanteras mer ergonomiskt än 

stålarmeringen samt att färre hjälpmedel krävs för lyft. Utifrån dessa effekter bedöms 

förstärkning med kolfiberkomposit som den mest gynnsamma förstärkningsmetoden. Av de 

olika utförandena genom kolfiberkomposit bedöms även de med epoxibaserad vidhäftning 

som mer gynnsamma än de med cementbaserad vidhäftning med avseende på materialåtgång. 

Utförandetid 

Utförandetid syftar till den tidpunkt förstärkningsarbetet inleds till den punkt förstärkningen 

härdat och kan beläggas med bland annat vägbeläggning. Den förstärkningsmetod som 

bedöms ge kortast utförandetid av dessa metoder är kolfiberkompositförstärkning med 

epoxibaserad vidhäftning. Bedömningen baseras på att metodens ingående arbetsmoment 

bedöms som mindre omfattande samt att förstärkningen kräver mycket kortare tid till fullgod 

härdning. Till de ingående arbetsmomenten i förarbete samt montering tillkommer även 

kontroller. Diverse kontroller av respektive förstärkning antas dock utföras till största del 

under byggarbetet samt härdtiden, vilket inte påverkar den totala utförandetiden. Kontroller 

som genomförs efter härdtiden uppskattas som likvärdiga ur tidsperspektiv. Cementbaserad 

vidhäftning och pågjutningen av armerad betong har däremot likvärdig tid till fullgod 

härdning. Kolfiberkompositförstärkning med cementbaserad vidhäftning uppskattas ändå ge 

en kortare utförandetid än pågjutningen utifrån förstärkningsarbetets omfattning, men längre 

utförandetid än epoxibaserad vidhäftning utifrån härdtid samt materialåtgång. 

Vid eventuellt genomförande av förstärkningsarbete i ett körfält medan dubbelriktad trafik 

tillåts i det andra körfältet ökar även skillnaderna. Varje utförandetid för varje 

förstärkningsmetod för ett körfält kan då fördubblas. Detta eftersom förstärkningen måste 

härdas och kontrolleras innan vägbeläggning kan läggas och trafik tillåtas, vilket krävs innan 
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förstärkningsarbetet för det andra körfältet kan inledas. Då utförandetiden för ett körfält 

fördubblas, fördubblas även tidsskillnaden gentemot de andra förstärkningsmetoderna. 

Temperatur och fuktpåverkan 

Armerad pågjutning av betong samt kolfiberkompositförstärkning med cementbaserad 

vidhäftning är mindre känsliga för rådande temperatur- och fuktförhållanden under 

härdningsförloppet. Härdning av epoxibaserade bindemedel är däremot starkt känslig för både 

temperatur och fukt. Vid lägre temperaturer kan härdningsförloppet avstanna helt och vid 

fuktiga förhållanden finns risk för bristande fästförmåga. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö sett till säkerhet på arbetsplatsen är likvärdig för samtliga förstärkningsmetoder 

utifrån att arbetet skall utföras på en cirka 10 meter hög, trafikerad bro. Däremot varierar 

förekomsten av hälsofarliga ämnen vid byggskedet för de olika metoderna. De sämsta 

metoderna sett till förekomsten av hälsofarliga ämnen i byggskedet är de med epoxibaserade 

bindemedel. Epoxilim kan vara skadligt genom inandning av gaser och damm, konsumtion av 

komponenter samt genom hud- och ögonkontakt. Olämplig exponering kan bland annat leda 

till irritation och eksem. Även armerad pågjutning av betong samt cementbaserad vidhäftning 

innehåller hälsofarliga ämnen i byggskedet. Dessa bedöms dock som bättre då de inte 

uppfyller kriterierna för prioriterat riskminskningsämne. Bedömning av dessa metoder baseras 

därför utifrån materialåtgång. 

Kunskap och erfarenhet 

Kunskap och erfarenhet för förstärkning med kolfiberkomposit är en faktor som överlag är 

bristande i byggvärlden då det är en relativt ny teknik. Detta gäller både för konsulter, 

entreprenörer samt kunder. Effekten av detta kan bland annat resultera i bristfällig 

dimensionering, brister i utförandet samt att tekniken väljs bort utan att undersökas. I 

byggvärlden finns det på fler håll ändå god kunskap om förstärkningsarbetet, till exempel har 

Sto Scandinavia väl beprövade och accepterade förstärkningssystem med CFRP. För 

förstärkning av bro 17-803-1 är det därför viktigt att lämpliga företag anlitas för utformning 

samt byggskedet. För armerad pågjutning av betong finns däremot kunskap och erfarenhet i 

större utsträckning. För betongarbeten finns även mer erfarenhet av långtidsegenskaper som 

till exempel om materialets hållfasthet under längre brukstid. Därför bedöms pågjutning av 

betong som mer fördelaktig för förutsättningen Kunskap och erfarenhet. 

Hinder för befintlig trafik 

För samtliga av jämförda förstärkningsmetoder finns möjlighet att genomföra 

förstärkningsarbete i det ena körfältet medan dubbelriktad trafik tillåts i det andra körfältet. 

För armerad pågjutning av betong krävs dock kontroller samt begränsningar av fordonsvikt 

och hastigheter med hänsyn till vibrationshastigheter i konstruktionen. Begränsningar av 

hastighet antas dock vara nödvändig för samtliga förstärkningsmetoder med avseende på 

säkerhet för byggarbetare. Hinder för befintlig trafik innefattar ett problem bland annat utifrån 

stora samhällskostnader som förorsakas av de förseningar som uppstår på grund av den 



 

72 

 

nedsatta framkomligheten på bron. För förstärkningsarbete på bro 17-803-1 är det därför 

gynnsamt att trafiken kan fördelas i ett körfält. Vid förstärkning av smalare broar eller med 

metoder som kräver att trafiken stängs av hade framkomligheten därför haft större betydelse. 

Men även om detta förstärkningsarbete kan tillåta dubbelriktad trafik i ett körfält uppstår 

samhällskostnader kopplade till den tiden framkomligheten för allmän trafik är begränsad 

genom hastighetsbegränsningar. Hinder för befintlig trafik bedöms därför efter begränsning 

av fordonsvikt samt utförandetid. 

Kostnad 

Mest gynnsam förstärkningsmetod sett till enhetskostnad är kolfiberkompositförstärkning 

med StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning. De två minst gynnsamma 

förstärkningsmetoderna sett till enhetskostnad är de med kolfiberkompositstavar fästa med 

cementbaserad vidhäftning. Armerad pågjutning av betong samt förstärkning med StoFRP 

Bar M10C med epoxibaserad vidhäftning är relativt lika kostsamma men dyrare än StoFRP 

Bar E10C med epoxibaserad och billigare än cementbaserad vidhäftning. 

Miljöbedömning 

Utifrån miljöbedömning är förstärkning med armerad pågjutning av betong den mest 

gynnsamma metoden med avseende ingående material. Denna metod påvisar en del mindre 

bra ingående material men ger överlag bättre miljöbedömning än de ingående materialen i de 

kolfiberkompositbaserade förstärkningsmetoderna som bland annat innehåller 

utfasningsämnen. Av kolfiberkompositmetoderna bedöms dock de med cementbaserad 

vidhäftning som mer gynnsamma än de med epoxibaserad vidhäftning då epoxibaserade 

bindemedel påvisar sämre miljöeffekter än cementbaserade.  
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6 Diskussion 

De förstärkningsmetoder som presenteras i detta projekt för tillämpning på bro 17-803-1 

baseras på gällande regler beskrivna i TK Bro samt AMA. Därför kan detta projekt anses ta 

hänsyn till Trafikverkets krav för dessa typer av förstärkningsarbeten. Teori om förstärkning 

med kolfiberkomposit är hämtad från FRP Strengthening of Existing Concrete Structures - 

Design Guideline. Denna utgåva är fortfarande gällande enligt både TK Bro samt AMA men 

arbete för att ersätta denna pågår i dagsläget. Förstärkningsarbeten med kolfiberkomposit är 

en hastigt växande teknik som mycket troligt kan ha utvecklats sedan boken gavs ut år 2006, 

bland annat har sedan dess beräkningar enligt eurokoder ersatt tidigare beräkningsnormer 

enligt BKR i Sverige. Utvecklingen inom området kan därför betyda att även regler för 

materialutförande samt kvalitetskontroll inom en snar framtid kan uppdateras. I samband med 

detta kan denna rapports aktualitet påverkas, vilket kan ha betydelse för jämförelsens relevans 

till förstärkningsarbetet på bro 17-803-1 om det genomförs efter att nya regler och 

bestämmelser införts. 

6.1 Valda utformningar 

För jämförelsen antogs utformning av de behandlade förstärkningsmetoderna. Utifrån de 

antagna utformningarna undersöktes sedan förutsättningarna utförande, kostnad samt 

miljöbedömning. Då utformningarna endast uppskattats ligger dessa till grund för en eventuell 

felkälla för samtliga förutsättningar då det finns svårigheter i att avgöra hur verklighetsnära de 

valda utformningarna är. Dessutom finns svårigheter i att avgöra vilken av utformningarna 

som är närmast sanningen. Den valda förstärkningen med armerad pågjutning av betong tas 

fram ur armeringsbehovsdiagram medan förstärkningen med kolfiberkompositstavar beräknas 

ur uppskattningen av stålarmeringsmängden. Då mängden kolfiberkompositstavar 

uppskattades i två steg påverkades även dess felmarginal vid två tillfällen. För uppskattning 

av kolfiberkompositstavar med cementbaserad vidhäftning sker uppskattningen i ytterligare 

ett steg då mängden uppskattas utifrån mängden kolfiberkompositstavar med epoxibaserad 

vidhäftning. Detta gör att de behandlade förstärkningsmetoderna troligtvis inte har likvärdig 

felmarginal, vilket i sin tur påverkar utförandet, kostnaden samt miljöpåverkan. Att välja varje 

förstärkningsmetods utformning individuellt utifrån belastning och momentfördelning i 

broplattan kan ses som ett grundligare tillvägagångssätt vilket dock inte var möjligt endast 

utifrån de armeringsbehovsdiagram som låg till grund för uppskattningarna.  

Att utföra korrekta beräkningar av utformning för respektive förstärkningsmetod hade med 

stor sannolikhet gett en mer rimlig grund för bland annat kostnadsberäkningarna och sedan 

jämförelsen. Det betyder dock inte att en jämförelse utifrån uppskattade utformningar behöver 

ge ett felaktigt resultat med avseende endast till förstärkningsmetodernas lämplighet gentemot 

varandra. Att utföra en jämförelse utifrån enklare uppskattningar har även det ett värde för 

konsultföretag då förstärkningsmetoders lämplighet kan bedömas med enklare medel utan att 

onödig mängd resurser och tid förbrukas. Förstärkningsarbeten för broar kan i vissa fall 

behöva utföras mer akut än för bro 17-803-1. Beslut om förstärkningsmetod måste då fattas 
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snabbare för att projektering av förstärkningsåtgärden skall kunna inledas. Snabbare 

uppskattningar av olika förstärkningsmetoder kan i sådana fall leda till att en mer lämplig 

förstärkningsmetod för den bristfälliga bron kan väljas. 

För respektive förstärkningsmetod finns även möjlighet till andra material- och produktval än 

de som behandlas i undersökningen. För pågjutningen är armeringsdimensioner, 

armeringskvalitet, betongkvalitet samt pågjutningens dimensioner valda utifrån tidigare kända 

förhållanden. För förstärkning med kolfiberkompositstavar utgår uppskattningen endast från 

Sto Scandinavia AB:s CFRP-system. Vid jämförelse av dessa förstärkningsmetoder kan fler 

materialutföranden samt produktval jämföras för eventuella skillnader.  

Att fler kombinationer av förstärkningssystem med kolfiberkompositstavar undersöktes än av 

armerad pågjutning av betong kan motiveras med de stora skillnader som påvisades dem 

emellan utifrån utförande, kostnad samt miljöbedömning. Utifrån genomförda metoder för 

beräkning av kostnad samt bedömning av utförande av armerad pågjutning av betong 

påverkas varken kostnad eller utförande nämnvärt av armerings- eller betongtyp, utan den 

avgörande faktorn är pågjutningens omfattning. Broplattans skadebild leder till pågjutning 

över hela broytan oavsett armerings- eller betongtyp. Även miljöbedömningen av armerad 

pågjutning av betong påvisade likvärdiga egenskaper för de olika armerings- och betongtyper 

som undersöktes. 

6.2 Utförande 

Bedömningen av respektive förstärkningsmetods utförande utifrån den uppskattade 

utformningen baseras på teoretiska uppgifter från litteratur. Speciellt för delförutsättningarna 

Förstärkningsarbete och Utförandetid skulle kompletterande uppgifter kunna bidra till en mer 

exakt och trovärdig jämförelse. Även delförutsättningen Hinder för befintlig trafik skulle 

därför påverkas då den är direkt kopplad till Förstärkningsarbete och Utförandetid. 

Bearbetning av fältundersökningar, enhetstider samt liknande schablonvärden för liknande 

förstärkningsarbeten skulle ge en tydligare bild av hur mycket förstärkningsmetoderna 

varierar utifrån delförutsättningarna. För denna jämförelse bedöms dock behandlade 

uppgifterna som tillräckliga för att avgöra vilken förstärkningsmetod som är mest gynnsam i 

förhållande till de andra metoderna. 

Utförandet baseras även på att de förutsättningar som i samband med förstärkningsarbetet 

måste kontrolleras är inom tillåtna gränser, till exempel betongens draghållfasthet, djup av 

klimatpåverkan i betongen och befintlig sprickbildning. I samband med att kontroller 

genomförs finns därför risk att oförutsedda förutsättningar leder till att extra förarbete 

tillkommer vilket gör att vissa förstärkningsmetoders lämplighet försämras drastiskt. Det 

finns även risk att vissa metoder rent av blir olämpliga. 
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6.3 Kostnad 

Kostnadsberäkningen för armerad pågjutning av betong baseras på Trafikverkets egna á-

prislista för broåtgärder 2011. Kostnaden för denna förstärkningsmetod beräknades även 

utifrån uppskattningar för arbetsmoment med kostnader och material separat. Denna 

kostnadsberäkning utfördes för att erhålla en jämförbar kostnad till förstärkning med Sto:s 

förstärkningssystem, eftersom á-prislistan innefattar fler kostnader.  Kostnaden beräknad 

utifrån de ingående arbetsmomenten jämfördes med kostnad beräknad utifrån Trafikverkets á-

prislista för bedömning av dess rimlighet. Utifrån de beräknade kostnaderna för armerad 

pågjutning av betong bedöms den kostnaden för arbetsmoment separat vara rimlig då endast 

en mindre marginal påvisades mellan dessa kostnader. En orsak till denna marginal kan vara 

att á-prislistan anger uppskattade medelkostnader för broåtgärder i Sverige medan underlag 

för beräkning av arbetsmoment separat är framtaget av Per Maxstadh, broförvaltare på WSP i 

Karlstad. Vissa geografiska kostnadsskillnader kan förekomma. 

Kostnadsberäkningar för förstärkning med kolfiberkompositstavar baserades på Sto 

Scandinavias egna schablonkostnader för förstärkningsarbeten med deras 

förstärkningssystem. 

Utifrån dessa kostnadsunderlag för undersökta förstärkningsmetoder bedöms därför samtliga 

beräknade förstärkningskostnader som trovärdiga då kostnaderna kan härledas till 

verklighetsbaserade underlag. Eventuell felmarginal för beräknade kostnader finns dock att 

finna i de uppskattade utformningar som kostnaderna beräknades för. 

Förstärkningsmetodernas kostnader beräknades endast utifrån arbetets och materialens 

kostnader. För verkliga förstärkningsarbeten finns dock ett flertal andra kostnader som även 

måste tas hänsyn till och som kan bli avgörande för förstärkningsmetoders lämplighet. 

Exempel på sådan kostnad är samhällskostnader. Samhällskostnader är vanligtvis beroende av 

framkomligheten på den vägsträcka som förstärkningsarbetet utförs på och kan innefatta 

intäktsförluster för närliggande handel samt kostnader på grund av förseningar. För bro 17-

803-1 är det därför gynnsamt att aktuellt förstärkningsarbetet kan utföras i två etapper med 

dubbelriktad trafik i det ena körfältet. Hade detta inte varit möjligt och förstärkningsarbetet 

hade krävt avstängning för all trafik, hade utförandetiden påverkat mycket mer då 

samhällskostnaderna blivit högre. 

Ännu en kostnad som är kopplad till förstärkningsarbetet men som inte behandlas i denna 

jämförelse är eventuell kostnad för deponering av restprodukter. Restprodukter och spill av 

epoxikomponenter eller delvis härdad epoxi måste tas om hand och förvaras i separata 

behållare som märks ”farligt avfall”. För vidare hantering av detta avfall måste den 

kommunala avfallshanteringen kontaktas och transport från byggarbetsplatsen får endast 

utföras av transportör med tillstånd för dessa material. Detta kan eventuellt innebära att en 

högre kostnad bör läggas till på samtliga förstärkningsmetoder med kolfiberkomposit, 

beroende av hur mycket restprodukter som uppstår. För jämförelsen av den mest gynnsamma 

förstärkningsmetoden utifrån kostnad, antas dock att eventuell kostnad för deponering inte 
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påverkar nämnvärt. Förstärkning med StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning är den 

enda metoden innehållande epoxi som har lägre kostnad än armerad pågjutning av betong. 

Kostnadsskillnaden mellan dessa metoder är ca 400 000 kr vilket antas vara högre än 

eventuell kostnad för avfallshantering. 

6.4 Miljöpåverkan 

I projektet genomförs en miljöbedömning av de ingående materialen i respektive 

förstärkningsmetod. Detta är dock endast en del av förstärkningsmetodernas totala 

miljöpåverkan. För ett verkligt förstärkningsarbete ingår ett flertal ytterligare miljöaspekter 

som bör tas hänsyn till för genomförandet av ett miljövänligt förstärkningsarbete, exempelvis 

byggarbetsplatsens och materialtransporters miljöpåverkan. Till förstärkningsarbetets totala 

miljöpåverkan kan även miljöpåverkan tillräknas från den trafik som väljer längre omvägar på 

grund den begränsade framkomligheten över bron. Vid större förstärkningsarbeten under en 

längre tid på hårt trafikerade förbindelser kan dessa miljöfaktorer spela en stor roll. Därav är 

det skillnad mellan de i detta projekt undersökta förstärkningsmetoders miljöbedömning och 

totala miljöpåverkan. För att utveckla och förbättra detta projekt finns därför möjligheter att 

undersöka de olika förstärkningsmetodernas totala miljöpåverkan, vilket ger en mer ingående 

förutsättning att jämföra metoderna emellan än för bara miljöbedömning av ingående 

material. 

6.5 Jämförelsen 

I jämförelsen är förstärkningsmetoderna bedömda med beteckningarna +, – och =. Dessa 

beteckningar är ograderade och beskriver endast hur effekten varierar gentemot övriga 

förstärkningsmetoder för olika förutsättningar. De beskriver således inte med hur mycket eller 

hur lite de varierar. Beteckningen ”+” behöver därför inte betyda att effekten är positiv 

motsvarande behöver inte ”–” betyda att metoden är negativ, endast bättre respektive sämre 

än övriga metoder. Exempelvis behöver en förstärkningsmetod bedömd med ”+” för 

förutsättningen Miljöbedömning inte automatiskt betyda att metoden är bra för miljön, endast 

bättre än de övriga metoderna. På samma sätt behöver en metod bedömd med ”–” för 

Framkomlighet inte betyda att framkomligheten är dålig. För att göra bedömning av den mest 

gynnsamma förstärkningsmetoden är det därför även viktigt att studera beteckningarnas 

innebörd för varje förutsättning. 

Utifrån de olika beteckningarna i sammanställningen kan den mest gynnsamma metoden 

härledas. Den mest gynnsamma metoden är dock beroende av vilka förutsättningar och 

effekter som är önskvärda att uppnå. Vad som är önskvärt att uppnå med förstärkningsarbetet, 

förutom att säkerställa bro 17-803-1:s kapacitet, kan variera stort beroende på vem/vilka som 

fattar det slutgiltiga beslutet om förstärkningsmetod. Exempelvis kan kostnaden bli avgörande 

på grund av budget eller så kan miljöbedömningen bli avgörande utifrån ekologiska 

värderingar. Därför kan den mest gynnsamma metoden inte bestämmas genom summering av 

metodernas beteckningar, den metoden med flest + och minst – är inte automatiskt den mest 

gynnsamma metoden. 
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6.6 Den mest gynnsamma förstärkningsmetoden 

Utifrån min uppfattning bedöms förstärkning med StoFRP Bar E10C med epoxibaserad 

vidhäftning som den mest gynnsamma av de undersökta förstärkningsmetoderna för bro 17-

803-1:s broplatta, sett till utförande, ekonomi och miljöbedömning. Till att börja med kan de 

två metoderna med StoFRP Bar M10C (hög elasticitetsmodul) ses som mindre lämpliga i 

förhållande till de två motsvarande metoderna med StoFRP Bar E10C (ekonomisk, lägre 

materialkostnad). Dessa har likvärdiga effekter utifrån de förutsättningar som undersökts men 

varierar något pågrund av materialåtgång. Den största skillnaden dessa metoder emellan är 

kostnadsdifferens på cirka 60% där StoFRP Bar M10C är den dyrare metoden. 

Kostnadsdifferensen gäller både för epoxibaserad och cementbaserad vidhäftning. Utifrån för 

övrigt likvärdiga effekter bedöms därför StoFRP Bar M10C som mindre lämplig för 

förstärkning av broplattan. Hade arbetet däremot innefattat förstärkningsåtgärder för till 

exempel en balk där mindre utrymme finns till montering av förstärkning, hade dock StoFRP 

Bar M10C med mindre materialåtgång kunnat vara den mer lämpliga stavprodukten. 

I jämförelsen mellan metoderna Armerad pågjutning av betong samt StoFRP Bar E10C med 

cementbaserad vidhäftning har StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning redan 

bedömts som den mest gynnsamma metoden utifrån förutsättningarna Förstärkningsarbete, 

Utförandetid, Hinder för befintlig trafik samt Kostnad. För Temperatur- och fuktpåverkan, 

Arbetsmiljö, Kunskap och erfarenhet samt Miljöbedömning har dock samma metod bedömts 

som en utav de minst gynnsamma. Således är någon utav de andra förstärkningsmetoderna 

mer gynnsam men detta behöver som tidigare nämnts inte betyda att de metoderna är bra, 

eller att StoFRP Bar E10C automatiskt är dålig avseende dessa förutsättningar. 

Temperatur- och fuktpåverkan: Sett till förstärkningsarbete ställs högre krav på omgivande 

temperatur- och fuktförhållanden vid utförande med epoxibaserade bindemedel i förhållande 

till cementbaserade bindemedel eller vid konventionell pågjutning. För att kunna säkerställa 

tillåtna temperatur- och fuktförhållanden utan tillförd värme, innebär detta att montering av 

StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning begränsas till en mer specifik period av året 

på grund av det varierande svenska klimatet. Vad det gäller förstärkningsarbetet på bro 17-

803-1 är arbetet inte bedömt som akut. Brons skadebild har varit densamma sedan den första 

förstärkningsetappen genomfördes år 2003. Därför görs bedömningen att den andra 

förstärkningsetappen med största sannolikhet kan planeras till årets varmare period. Vid akuta 

förstärkningsåtgärder kan dock temperatur och fuktförhållanden ha en större betydelse för 

metodens lämplighet. 

Arbetsmiljö: Det som gör förstärkning med StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning 

som en mindre gynnsam förstärkningsmetod ur arbetsmiljösynpunkt gentemot de övriga 

undersökta metoderna är förekomsten av det epoxibaserade bindemedlet. Ohärdat epoxilim 

klassas som giftigt och kan vid blandning och hantering innebära risk för personskador vid 

olämplig hantering. Vid hantering av epoxilim på en byggarbetsplats finns därför ett flertal 

regler och föreskrifter som måste följas. Detta ställer höga krav på byggarbetarna som utför 
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arbetet, vad gäller kunskap, hantering samt säkerhet. För hantering av epoxi gäller 

restriktioner enligt AFS 2005:18. Om dessa säkerhetsföreskrifter efterföljs korrekt innebär 

detta att förstärkningsarbete på bro 17-803-1 med StoFRP Bar E10C med epoxibaserad 

vidhäftning kan utföras utan att byggarbetare påverkas av epoxilimmets farliga egenskaper.  

Den genomförda bedömningen utifrån SundaHus databas påvisar att samtliga undersökta 

betongsorter innefattar hälsofarliga ämnen i både tillverknings- och byggskedet varför de inte 

rekommenderas. Sett till miljöbedömningen och den armerade pågjutningens mycket större 

materialåtgång innebär även denna förstärkningsmetod en viss hälsorisk för byggarbetare. 

Den mest gynnsamma förstärkningsmetoden utifrån arbetsmiljö är därför 

kolfiberkompositstavar med cementbaserad vidhäftning där giftiga ämnen inte förekommer 

samt där hälsofarliga ämnen förekommer i minst omfattning.  

Utifrån detta görs bedömningen att förstärkning med StoFRP Bar E10C med epoxibaserad 

vidhäftning även kan motiveras utifrån förutsättningen Arbetsmiljö under förutsättning att 

höga krav ska ställas på byggarbetarnas säkerhet. Bedömningen baseras även på att med 

denna metod finns ett flertal positiva effekter att vinna gentemot övriga undersökta metoder 

vid förstärkning av bro 17-803-1. Hade de positiva effekterna varit färre eller marginella hade 

troligtvis förutsättningen Arbetsmiljö bedömts annorlunda. 

Kunskap och erfarenhet: Att förstärkning med armerad pågjutning av betong är den metod 

med bredast och längst kunskap och erfarenhet går inte att komma ifrån. Kunskap och 

erfarenhet av utförandet med kolfiberkompositstavar finns men i begränsad utsträckning. För 

eventuellt förstärkningsarbete av bro 17-803-1 med kolfiberkomposit är det därför viktigt att 

erfarna och kunniga entreprenörer samt konsulter utför arbetet. En nackdel avseende kunskap 

och erfarenhet är att det saknas tillräcklig information för att verifiera långtidseffekten av ett 

förstärkningsarbete med kolfiberkomposit. De teoretiska långtidsegenskaperna påvisar dock 

goda förutsättningar för kolfiberkompositbaserade förstärkningsåtgärder. Att för bro 17-803-1 

välja förstärkning med StoFRP Bar E10C oavsett bindemedel skulle därför innebära en 

eventuell risk för brons framtida kapacitet.  Men det skulle även innebära en möjlighet för 

insamling av ny kunskap och erfarenhet som kan användas för kommande framtida 

förstärkningsarbeten. Utifrån dessa fakta bedöms därför förstärkning med StoFRP Bar E10C 

ändå som en rimlig metod. Även denna bedömning baseras på att med StoFRP Bar E10C med 

epoxibaserad vidhäftning finns ett flertal positiva effekter att vinna gentemot övriga 

undersökta metoder vid förstärkning av bro 17-803-1.. 

Miljöbedömning: Förstärkning med StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning är den 

förstärkningsmetod som ges sämst helhetsbedömning i jämförelsen med avseende på 

Miljöbedömning. Utifrån jämförelsen är denna förutsättning tillsammans med Arbetsmiljö de 

största nackdelarna för användandet av denna förstärkningsmetod. För dessa förutsättningar 

ges armerad pågjutning av betong den bästa bedömningen men även förstärkning med samma 

stavprodukt med cementbaserad vidhäftning ges en bättre bedömning. Att förbise denna 
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miljöbedömning är att ta avstånd från hållbar utveckling, vilket gör att detta projekts ambition 

om att beskriva förstärkningsarbetens betydelse för hållbar utveckling går förlorad.  

Miljöbedömningen utifrån SundaHus påvisar brister för de ingående materialen i 

förstärkningsmetoden med StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning. Utifrån 

miljöbedömningen framgår att ingående material i förstärkningsmetoden med StoFRP Bar, 

oavsett typ och bindemedel, uppfyller kraven för utfasningsämnen och rekommenderas inte. 

Detta gör att förstärkningen av bro 17-803-1 med StoFRP Bar E10C är svår att motivera 

utifrån förutsättningen Miljöbedömning. Det som orsakar de ingående materialens sämre 

miljöbedömning är främst på grund av hantering av ohärdade epoximaterial. I FRP 

Strengthening of Existing Concrete Structures - Design Guideline beskrivs att det är vid 

ohärdat tillstånd som epoximaterialen bedöms som skadliga och miljöfarliga. Efter att de 

härdat innefattar de inte längre någon risk och kan vid rivning oftast tillåtas följa med 

betongen för tillverkning av ny betong. Därför kan förstärkning med StoFRP Bar E10C med 

epoxibaserad vidhäftning utifrån förutsättningen Miljöbedömning motiveras på samma sätt 

som för förutsättningen Arbetsmiljö. 

På grund av den sämre miljöbedömningen behöver det dock inte automatiskt betyda att 

förstärkning med StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning är den sämsta 

förstärkningsmetoden sett till total miljöpåverkan. Att genomföra förstärkningsarbeten med 

denna metod har även ett antal positiva effekter för förstärkningsarbetets totala 

miljöbelastning gentemot armerad pågjutning av betong. Bland annat krävs färre 

materialtransporter då metoden innefattar lägre materialåtgång för ett material som även är 

lättare att transportera på grund av dessa låga vikt i förhållande till volym. 

Förstärkningsmetodens kortare utförandetid och mindre omfattande hinder för befintlig trafik 

innebär även mindre miljöpåverkan från eventuella bilköer samt för den trafik som väljer 

längre omvägar på grund av den begränsade framkomligheten. 

Utifrån detta görs bedömningen att förstärkning av bro 17-803-1 med StoFRP Bar E10C med 

epoxibaserad vidhäftning kan vara fördelaktig även utifrån miljöpåverkan. Bedömningen 

gäller dock med kommentaren att viss risk förekommer under framställningen av stavarna och 

under förstärkningsarbetet. Att ta beslutet att genomföra förstärkningsarbete med StoFRP Bar 

E10C med epoxibaserad vidhäftning innebär därför ett ansvar mot personal genom att högsta 

krav bör ställas på arbetsplatsens säkerhet för att inte utsätta personal för onödig risk. 

Utifrån förutsättningarna Arbetsmiljö samt Miljöbedömning är således ingen av de undersökta 

förstärkningsmetoderna bra, endast bättre eller sämre gentemot varandra. Undersökta metoder 

i denna rapport gynnar således inte hållbar utvecklings samtliga tre områden. Genom bland 

annat god framkomlighet, kort utförandetid och låga kostnader kan dessa metoder utformas 

med goda effekter ur sociala och ekonomiska aspekter. Metoderna är dock ekologiskt 

tveksamma. Eventuellt kan någon förstärkningsmetod som inte behandlas i denna jämförelse 

påvisa bättre effekt för samtliga tre områden och därmed resultera i ett mer gynnsamt 

förstärkningsarbete.   
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7 Slutsatser 

För att förstärka bro 17-803-1:s broplatta kan ett flertal förstärkningsmetoder utformas för att 

åtgärda den skadebild som uppstått i broplattans överkant på grund av stora sättningar i 

tillfartsbankarna. Bland annat kan broplattan förstärkas med en pågjutning av betong med 

kraftupptagande dragarmering i de fält och över de stödlägen där broplattan idag har 

otillräcklig överkantsarmering. Broplattan kan även förstärkas med kolfiberkompositstavar 

limmade i sågade spår i broplattans överkant. Kolfiberkompositstavarna monteras då för att 

uppta dragkrafter på samma sätt och i samma områden som pågjutningens dragarmering.  

Dessa förstärkningsmetoder är möjliga att genomföra för att säkerställa brons framtida 

kapacitet. Förutom säkerställande av kapacitet varierar dock metoderna gentemot varandra 

utifrån ett flertal förutsättningar som bör behandlas vid val av lämplig förstärkningsmetod. 

Det kan gälla olika förutsättningar under utförandet, som förstärkningsarbetets smidighet och 

omfattning, utförandetid, känslighet för temperatur- och fuktförhållanden, arbetsmiljö, 

kunskap och erfarenhet av förstärkningsmetoden samt hinder för befintlig trafik. Andra 

förutsättningar som även de har stor betydelse för förstärkningsmetodens lämplighet är 

kostnader och miljöpåverkan. 

För förstärkning av bro 17-803-1 kan den mest gynnsamma förstärkningsmetoden utifrån 

dessa förutsättningar härledas genom en jämförelse mellan metoderna. Den mest gynnsamma 

förstärkningsmetoden är dock beroende av vilka effekter som är önskvärda att uppnå med 

förstärkningsarbetet. Bedömning av den mest gynnsamma förstärkningsmetoden är därför 

beroende av vem som gör bedömningen. Utifrån min bedömning är förstärkning med StoFRP 

Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning den mest gynnsamma av de förstärkningsmetoder 

som studerats för bro 17-803-1 med avseende på bedömningskriterierna. 

Förstärkning med StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning är en relativt ny 

förstärkningsmetod som kan vara värd att genomföra då ett flertal positiva effekter finns att 

vinna. Det är bland annat metoden med lägst kostnad samt kortast utförandetid vilket i detta 

fall även innebär minst hinder för befintlig trafik. Förstärkningsmetodens största nackdel är 

risker i samband med hantering av ohärdade epoxiprodukter. Ohärdade epoxiprodukter 

klassas som giftiga ämnen och innebär risk för personskador. Det är dock endast vid 

utförandet innan epoximaterialen stelnat som materialet bedöms som skadliga. Detta innebär 

att högre krav måste ställas på arbetsplatsens säkerhet, men vid korrekt utfört arbete av 

kunnig personal minimeras risken och personskador kan undvikas helt. 

Utifrån förutsättningarna arbetsmiljö samt miljöbedömning är dock ingen av de undersökta 

förstärkningsmetoderna bra, endast bättre eller sämre gentemot varandra. Undersökta metoder 

i denna rapport gynnar således inte hållbar utvecklings samtliga tre områden. Genom bland 

annat god framkomlighet, kort utförandetid och låga kostnader kan dessa metoder utformas 

med goda effekter ur sociala och ekonomiska aspekter. Metoderna är dock ekologiskt 

tveksamma. Eventuellt kan någon förstärkningsmetod som inte behandlas i denna jämförelse 
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påvisa bättre effekt för samtliga tre områden och därmed resultera i ett mer gynnsamt 

förstärkningsarbete. 

För att utveckla samt förbättra detta arbete kan därför fler förstärkningsmetoder studeras. 

Jämförelsen kan även innefatta flera förutsättningar för de olika metoderna, exempelvis fler 

kostnadsförutsättningar och total miljöpåverkan. Att utveckla och förbättra just denna 

jämförelse av förstärkningsmetoder för bro 17-803-1 skulle dock ta mycket tid och 

förstärkningsarbetet är aktuellt att genomföra i dagsläget. Däremot finns möjligheter att 

utveckla detta arbete för andra broar som i framtiden kommer att behöva förstärkas. 

Bedömningen av StoFRP Bar E10C med epoxibaserad vidhäftning som den mest gynnsamma 

förstärkningsmetoden är baserad på min uppfattning av jämförelsens resultat. För beslut om 

förstärkningsmetod för bro 17-803-1 kan denna rapport användas som underlag men åsikter 

från flera insatta personer bör behandlas. 
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Bilaga 1. Beräkningar av uppskattad armerad pågjutning av betong 

Förankringslängd: 

     ∅   Uppskattad förankringslängd 

   ∅              mm Förankringslängd för stångdimension ∅16 

   ∅              mm Förankringslängd för stångdimension ∅10 

 

Stångavstånd: 

   
  

   
   Antal armeringsstänger 

   
 

  
   Avstånd mellan stänger 

    ∅                mm  Tvärsnittsarea per armeringsstång, ∅16 

    ∅               mm  Tvärsnittsarea per armeringsstång, ∅10 

Bredden (b) beräknas för en meter. 

AS  ∅          mm²/m:                        mm 

AS  ∅         mm²/m:                       mm 

AS  ∅         mm²/m:                       mm 

AS  ∅         mm²/m:                      mm 

AS  ∅         mm²/m:                      mm 

  



 

II 

 

Bilaga 2. Beräkningar av uppskattad förstärkning med kolfiberkomposit 

Tvärsnittsarea: 

   
     

   
    Erforderlig tvärsnittsarea för kolfiberkompositstavar 

            

                     
    

   
          

                     
    

   
          

As = 1200 mm²/m: 

StoFRP Bar E10C:                      mm /m 

StoFRP Bar M10C:                      mm /m 

As = 800 mm²/m: 

StoFRP Bar E10C:                     mm /m 

StoFRP Bar M10C:                     mm /m 

As = 700 mm²/m: 

StoFRP Bar E10C:                     mm /m 

StoFRP Bar M10C:                     mm /m 

As = 500 mm²/m: 

StoFRP Bar E10C:                     mm /m 

StoFRP Bar M10C:                     mm /m 

As = 200 mm²/m: 

StoFRP Bar E10C:                    mm /m 

StoFRP Bar M10C:                    mm /m 

 

Stavavstånd: 

   
     

   
    Antal kolfiberstavar 

   
 

  
   Stavavstånd 

              mm  Tvärsnittsarea per kolfiberkompositstav 

Bredden (b) beräknas för en meter. 
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StoFRP Bar E10C 

Af ≈ 420 mm²/m:                       mm 

Af ≈ 280 mm²/m:                       mm 

Af ≈ 250 mm²/m:                       mm 

Af ≈ 180 mm²/m:                       mm 

Af ≈ 70 mm²/m:                       mm 

StoFRP Bar M10C 

Af ≈ 380 mm²/m:                       mm 

Af ≈ 250 mm²/m:                       mm 

Af ≈ 220 mm²/m:                       mm 

Af ≈ 160 mm²/m:                       mm 

Af ≈ 70 mm²/m:                       mm 

 

Stavlängder: 

Epoxibaserad vidhäftning 

    
   

  
    Antal stavar per förstärkningsområde 

             Total stavlängd per förstärkningsområde 

Tabell 11. Beräkning av total stavlängd  

   StoFRP Bar E10C StoFRP Bar M10C 

Område för 

förstärkning 

Uppmätt 

bredd, bfo 

(m) 

Uppmätt 

medelstavlängd, 

lf (m) 

Stavavstånd, 

sf (m) 

Antal 

stavar, 

nf (st) 

Total 

längd, 

lftot 

(m) 

Stavavstånd 

sf (m) 

Antal 

Stavar, 

nf (st) 

Total 

ängd, 

lftot 

(m) 

Stödläge 1 – – – – – – – – 

Fält 1-2 15,2 4,2 0,35 43 180 0,4 37 160 

Stödläge 2 12,5 2,2 0,23 54 120 0,26 47 100 

Fält 2-3 15,2 5,5 0,55 27 150 0,62 24 130 

Stödläge 3 – – – – – – – – 

Fält 3-4 15,2 5,0 0,55 27 140 0,62 24 120 

Stödläge 4 7,6 2,2 1,42 5 10 1,42 5 10 

Fält 4-5 15,2 6,1 0,55 27 160 0,62 24 150 

Stödläge 5 12,5 2,2 0,40 31 70 0,45 27 60 

Fält 5-6 15,2 4,5 0,35 43 190 0,4 37 170 

Stödläge 6 – – – – – – – – 

Summa:     1020   900 

 

Cementbaserad vidhäftning 

StoFRP Bar E10C:                m 

StoFRP Bar M10C:               m  
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Bilaga 3. Kostnadsberäkningar 

Armerad pågjutning av betong: 

À-pris: 

      m  

      mm
        m    à-pris = 2100 kr/m2 

Indexreglering 10% 

Kostnad =                           

Arbetsmoment separat: 

                 

Vattenbilning: 30 + 6 + 465 × 0,74 = 385 kkr 

Armering:  10 + 465 × 22 × 0,007 + (465 × 22)/50 × 0,4 = 164 kkr 

Betonggjutning: 2 × 5 + 2 × 10 × 1,4 + (465 × 0,09)/5 × 40 × 0,016 +  

465 × 0,09 × 1,6 + 10 + 15 + 15 + 8 × 10 × 0,4 +  

8 × 5 × 0,4 + 10 × 0,5 = 203 kkr 

Summa:  385 + 164 + 203 = 752 kkr 

Totalkostnad för hela förstärkningsarbetet: 752 × 2 = 1 500 kkr 

Totalkostnad med påslag från entreprenör (12% + 15%): 752 × 2 × 1,12 × 1,15 = 1 940 kkr 

 

Förstärkning med kolfiberkompositstavar: 

StoFRP Bar E10C,epoxibaserad vidhäftning: 

lftot = 1 020 m Enhetskostnad: 1 036 kr/m 

Totalkostnad = 1                 060 000 kr 

StoFRP Bar E10C, cementbaserad vidhäftning: 

lftot = 2 800 m Enhetskostnad: 1 036 – 60 kr/m 

Totalkostnad = 2 800 × (1 036 –             000 kr 

StoFRP Bar M10C, epoxibaserad vidhäftning: 

lftot = 900 m  Enhetskostnad: 1 937 kr/m 

Totalkostnad                   740 000 kr 

StoFRP Bar E10C, cementbaserad vidhäftning: 

lftot = 2 480 m Enhetskostnad: 1 937 – 60 kr/m 

Totalkostnad = 2 480 × (1 937 –         650 000 kr  
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Bilaga 4. Helhetsbedömningar från SundaHus 
 

 

Figur 36. Helhetsbedömning för Kamstål Ks600ST 

(SundaHus 2011). 

 

 

Figur 38. Helhetsbedömning för Armeringsstål och 

nät (SundaHus 2011). 

 

 

 

 

 

Figur 37. Helhetsbedömning för 

Armeringsstålsprodukter (SundaHus 2011). 

 

 

Figur 39. Helhetsbedömning för 

Fabriksbetong/färsk betongmassa, C35/45 

(SundaHus 2011). 

  



 

VI 

 

Figur 40. Helhetsbedömning för Betong, 

ospecificerad (SundaHus 2011). 

 

 

 

 

Figur 42. Helhetsbedömning för SikaAer-S, 

koncentrat, ospecificerat (SundaHus 2011). 

 

 

 

Figur 41. Helhetsbedömning för Weber rep 932 

Anläggningscement 0-12 mm, ospecificerad 

(SundaHus 2011). 

 

 

Figur 43. Helhetsbedömning för StoFRP Bar E10C 

(SundaHus 2011). 
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Figur 44. Helhetsbedömning för StoPox MH 105, 

komponent A (SundaHus 2011). 

 

 

 

Figur 46. Helhetsbedömning för StoCrete GM 1, 

(SundaHus 2011). 

Figur 45. Helhetsbedömning för StoPox MH 105, 

komponent B (SundaHus 2011). 

 

 

 

 Figur 47. Helhetsbedömning för StoCrete TG 3 

(SundaHus 2011). 

 


